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APRESENTAÇÃO 

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

Inovação (SEPLANCTI), no cumprimento de suas atribuições, apresenta o Relatório de Ação 

Governamental 2016 com as principais ações desenvolvidas pelo Governo do Estado do 

Amazonas, cujo teor subsidiará a elaboração da Mensagem Governamental a ser apresentada 

à Assembleia Legislativa do Estado (ALE) por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos 

de 2017.  

O presente documento foi elaborado a partir da consolidação de relatórios setoriais, 

onde foram destacadas as principais ações desenvolvidas pelo Governo Estadual, trabalho este 

que contou com a efetiva participação de todos os Órgãos do Executivo Estadual.  
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EDUCAÇÃO 
 

O Governo do Estado do Amazonas tem enfrentado um grande desafio para a superação dos 

entraves da dificuldade da arrecadação fiscal, devido à crise econômica, mas ainda assim não mediu 

esforços para ofertar à sociedade amazonense uma Educação Básica que atenda ás necessidades dos 

alunos por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc). 

 No empenho de construir um cenário educacional satisfatório no estado do Amazonas, o 

Governo encarou com destreza os desafios encontrados pela frente, de forma a concretizar suas 

políticas públicas educacionais, por meio da realização de programas, ações, atividades e projetos que 

constituem instrumentos de gestão capazes de gerar respostas às demandas da sociedade, cujo efeito se  

faz sentir nos resultados positivos dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 

no ano de 2015 superaram as metas projetadas pelo Ministério da Educação (MEC). 

 Destaca-se a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 para continuidade do serviço 

de ensino público satisfatório, com o escopo de melhorar a organização das atividades educacionais no 

estado do Amazonas, estruturado a partir de estudos e diagnósticos situacionais que possam atender 

novas realidades e demandas, alinhados ao Plano de Desenvolvimento da Educação PDE do Governo 

Federal.  

Como forma de apresentar suas ações, segundo o modelo educacional, inclusivo, 

democrático e gratuito propostos pela Seduc, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - aplicações didático-pedagógicas de complementação, esportivas e socioculturais, 

foram desenvolvidos os seguintes programas, ações e/ou atividades: 

 

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 

 

O programa Educação Básica de Qualidade tem por finalidade garantir o acesso da 

população amazonense à Educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da 

diversidade escolar. 

As atividades do Programa Educação Básica de Qualidade 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 589 escolas, sendo 75 dos 

anos iniciais e 26 dos anos finais do ensino fundamental; 51 do ensino médio; 382 escolas que 

atendem todos os níveis de ensino; 55 Escolas de Tempo Integral (30 na capital e 25 no interior). 
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Formação do Aluno na Educação Básica (Ensinos Fundamental, Médio, de Jovens e Adultos, 

Especial e Indígena) 

O Governo do Estado, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, tem estabelecido como uma de suas prioridades a ampliação do número de Escolas de 

Tempo Integral com a intenção de melhorar a qualidade do ensino, oportunizando ao aluno sua 

permanência em tempo na escola, favorecendo seu desenvolvimento integral por meio de reforço 

acadêmico, bem como de outras tarefas complementares diversificadas. 

Em 2016 o Programa de Educação Básica de Qualidade de Ensino atendeu 402.391 alunos 

da Rede Estadual de Ensino, sendo beneficiados 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.  

Os insumos enviados para as escolas, em forma de kits, apresentam como resultado o 

quantitativo necessário ao efetivo funcionamento da rede estadual de ensino (capital e interior), 

conforme o quadro a seguir: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS - 2016 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral 17.299 

Alunos beneficiados pela Merenda escolar/Preme capital e interior 223.015 

Kits escolares para alunos - Ensino Fundamental 243.193 

Kits didáticos para professores - Ensino Fundamental 11.280 

Kits escolares para alunos - Educação Especial 229 

Kits didáticos para professores - Educação Especial 50 

Kits escolares para alunos - Educação de Jovens e Adultos 33.716 

Kits didáticos para professores - Educação de Jovens e Adultos 1.013 

Material esportivo para atender escolas 71.863 

Distribuição de livros didáticos para alunos da reserva técnica do PNLD 1.129.107 

Alunos beneficiados com refeições nas Escolas de Tempo Integral 7.376 

Alunos beneficiados pela Merenda escolar/PREME capital e interior 179.376 

ENSINO MÉDIO 

Kits escolares para alunos – Ensino Médio 179.462 

Kits didático para professores – Ensino Médio 7.406 

Alunos beneficiados com fardamento escolar - Ensino Médio - 
Alunos do 1º ano beneficiados com cursos de Inglês de duração de 2 anos (Amazonas 
Bilíngue) 179.462 

Fonte: Seduc  
Nota: O curso de Inglês Amazonas Bilíngue, para finalização, está aguardando a formatura e o intercâmbio de 21 alunos para o Canadá. 
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O Censo Escolar da Educação Básica, atividade realizada em âmbito nacional pelo 

Ministério da Educação, em parceria com as Secretarias de Educação dos Estados, a fim de subsidiar a 

elaboração de análises, diagnósticos e o planejamento do sistema educacional do Estado, teve seus 

dados coletados no período de 25 de maio a 29 de julho de 2016. Esse procedimento favorece 

conhecer melhor a oferta e a situação da educação nas redes públicas e privadas, as quais registram seu 

atendimento no Censo Escolar. Essas instituições educacionais podem participar dos projetos do 

Governo Federal, e de avaliações nacionais como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Prova 

Brasil e das estaduais, como o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas 

(Sadeam).  

Dentre as ações de maior impacto, cabe destacar as seguintes: 

• Portal Educacional www.portaleducacional.seduc.am.gov.br - funciona como uma 

ferramenta de comunicação aos estudantes da rede pública estadual e seus familiares, 

permitindo o acesso às informações escolares de interesse particular, como o histórico 

escolar e os boletins e horários de aulas via internet, sem a necessidade de requisitar às 

instituições de ensino. Com essa nova ferramenta de interação com a sociedade, a 

Secretaria de Educação pretende desburocratizar o acesso às informações de interesse 

dos alunos, contribuindo para uma maior participação das famílias no cotidiano escolar, 

por meio da socialização de informações.    

• Programa Escolas Estaduais em Tempo Integral (EETI) - implantado pelo Governo a 

partir de 2001, teve em 2016 um total de 56 escolas (capital e interior) funcionando em 

regime de tempo integral, com atendimento de 21.345 alunos, sendo 15.496 na capital e 

5.849. Com o objetivo de oferecer aos educandos uma formação em tempo integral 

capaz de construir competências, habilidades de todas as áreas de conhecimentos e 

saberes necessários à vida pessoal e social, nas EETIs são oportunizados um currículo 

composto pelos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e da 

Parte Diversificada, dentre eles a Metodologia do Estudo e Língua Inglesa desde o 1º 

ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

• Sistema Escolar Integrado de Vigilância do Amazonas (Seivam) - atende 223 escolas da 

capital e 7 Coordenadorias Distritais de Educação, objetivando inibir as ações de 

vandalismo e coibir as ações de violência, furtos e demais diligências detectadas no 

espaço escolar. Sua estrutura é composta por um sistema de monitoramento remoto, 

controle de acesso, agente de portaria, Unidades Móveis de resposta e um Call Center. A 

Central de Monitoramento acompanha as Escolas da rede estadual 24 horas por dia, por 

intermédio de sistemas de alarme e videomonitoramento remoto que, em caso de 

ocorrência, acionam imediatamente a Central que despacha unidades móveis de resposta 
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(equipes de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, etc.) específicas para cada 

tipo de ocorrência.  

• Transporte escolar da rede estadual - atendimento a 64.222 alunos do ensino 

fundamental, médio e tecnológico em 61 municípios. 

• Educação de Jovens e Adultos (EJA) - oferece 3 formas de atendimento no Curso 

Presencial - contemplou 199 escolas, atendendo 9.541 alunos; Semipresencial - 

contemplou 3 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), atendendo 42.075 

alunos; e Sistema Eletrônico de Avaliação (SEA), atendendo 31.490 candidatos 

inscritos, sendo 129.523 provas agendadas e 72.090 provas realizadas. 

• Certificação de estudantes, por meio de Exames Estaduais e Nacionais, segundo as 

seguintes modalidades: Exame supletivo (Ensino Fundamental e Ensino Médio) - 1.341 

estudantes certificados; Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - 789; Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - 3. 

• Direitos Humanos, Gênero, População LGBT - ações sobre o enfrentamento à violência 

contra as mulheres, com palestras mensais nas escolas, visando problematizar as 

temáticas de Educação em Direitos Humanos em toda sua abrangência. Com um 

quantitativo de 40 escolas, 1.753 alunos receberam palestras no período de julho a 

setembro de 2016; realização de oficinas em 10 escolas estaduais, contemplando 

aproximadamente 430 alunos, objetivando difundir a lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), 

promovendo ações educativas de proteção dos direitos das mulheres e enfrentamento à 

violência doméstica; IV Concurso sobre Prevenção e Violência contra a Mulher 

(redação, desenho, teatro e música); participação dialógica para articulação, organização 

e mobilização da XVI Parada da LGBT 2016. 

• Ações educativas no Sistema Prisional - Parcerias - Semana do Presidiário - Tema: 

Reinserção Social, transformação do homem encarcerado; Projeto para Remissão de 

pena - “Ler Liberta”; Capacitação dos Professores da E.E. Giovanne Figliuolo – UPs 

Capital - Tema: Uma visão do Sistema Penitenciário/AM, atual Secretaria de 

Administração Penitenciária (SEAP); elaboração das Metas da Política Educacional: 

direitos fundamentais - Comitê Estadual à Mulher Presa (acesso à educação); realização 

do ENEM para Pessoas Privadas de Liberdade PPL - 2016. 

• Ações Educativas nos Centros Socioeducativos - Parcerias - reformulação do Projeto 

Político Pedagógico; Assinatura do Termo de Adesão para implementação do Núcleo 

Gestor Estadual da Escola Nacional de Socioeducação; Formação Continuada; Execução 

de Medidas Socioeducativas (adolescentes infratores e liberdade assistida); Inclusão das 

Metas para o eixo de Qualificação do Atendimento Socioeducativo no Amazonas (2016-

2024 - PDAEAM). 
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Dentre outras ações relevantes para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, 

também se destacam: 

• Programa de Formação de Desenvolvimento de Software, em parceria com a Fucapi, 

beneficiando 960 alunos dos municípios de Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru.    

• Ensino Médio Inovador - Integra as ações do Programa Dinheiro Direto na Escola 

PDDE, como estratégia do Governo Federal para induzir o redesenho dos currículos 

do Ensino Médio, compreendendo que as ações propostas vão sendo incorporadas 

gradativamente aos currículos das escolas, ampliando o tempo dos estudantes na 

escola, na perspectiva da educação integral e a diversidade de práticas pedagógicas, 

de modo que estas qualifiquem os currículos das escolas do Ensino Médio. Esse 

programa passou por modificações e está em fase de adesão com 42 escolas do 

Ensino Médio, sendo 32 escolas da Capital e 10 escolas do interior). 

• Projeto Criando Oportunidades - Reforço Escolar para acompanhar no contraturno 

os alunos com dificuldades de aprendizagem, ampliando o seu tempo na escola, 

oportunizando atividades de aprendizagem diversificadas, o interesse pela leitura e a 

escrita, desenvolvendo as habilidades de interpretar cálculos matemáticos, 

promovendo a autoestima do educando, auxiliando na construção da autoimagem 

crítica e criativa sobreposta à de fracasso escolar. Até setembro de 2016 o projeto 

atendeu 62 estagiários, 51 escolas e 4.072 alunos em 13 municípios do estado do 

Amazonas. 

Programa de Correção de Fluxo Escolar - Projeto Avançar - política educacional idealizada 

pela Seduc/AM com a finalidade de regularizar o processo escolar dos alunos do ensino fundamental 

com distorção idade-ano escolar, por meio  de uma proposta pedagógica diferenciada que atua como 

eixo principal na função equalizadora, garantindo aos jovens a igualdade de oportunidades para 

aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de habilidade e competências que lhe 

possibilitem novas inserções no mundo e na vida social. No Ensino Fundamental foram atendidos: 

Anos Iniciais, Fase 1:  2 escolas com 25 alunos matriculados, totalizados nas 7 coordenadorias 

distritais de educação de 6  municípios em 6 escolas estaduais,  e  51 alunos matriculados; Fase 2: 18 

escolas estaduais com 478 alunos matriculados nas 7 coordenadorias distritais de educação de 11 

municípios, em 12 escolas estaduais, totalizando 331 alunos matriculados; Anos Finais, Fases 3 e 4: 

um total de 28 escolas na Capital, com a participação de 1.498  alunos; e 22 escolas de 14 municípios 

do interior, com a participação de 1.161 alunos. 

Projeto Amazonas Bilíngue, coordenado pela Seduc - oferece curso gratuito de Inglês para 

alunos do 1º ano do Ensino Médio. Tem por objetivo capacitar profissionais que possam atuar no arco 

do turismo e no polo industrial de Manaus.  O curso tem a duração de dois anos, com carga horária de 

200 horas-aula e atualmente atendendo 800 alunos concludentes da segunda turma do programa. Em 
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2016 não houve processo seletivo para alunos novos. Ao final do curso, 20 alunos com as melhores 

proficiências serão contemplados com um intercâmbio de 15 dias no Canadá, para aprimoramento da 

oralidade na língua estrangeira.  

Outra ação importante a destacar, como atividade significativa de 2016, foi a adesão de 

212.656 estudantes ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A preparação para o Exame 

Nacional do Ensino Médio, por meio da aplicação de Simulados e aulões, beneficiou os estudantes 

finalistas do ensino médio.  

Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica (Ensinos Fundamental, Médio e de 

Educação de Jovens e Adultos) 

Com a expansão da oferta e da demanda, foi necessária a criação de novas salas de aula do 

Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, tanto na área rural da capital quanto nas áreas rurais e 

sedes dos municípios interioranos, as quais requerem a aquisição e instalação de novas antenas e kits 

tecnológicos para receberem a transmissão de aulas ao vivo, por intermédio do Centro de Mídias de 

Educação do Amazonas. Esse modelo de ensino consolida a meta governamental de oportunizar o 

acesso dos estudantes à Educação Básica, superando as peculiaridades geográficas do Estado do 

Amazonas.  

 O Ensino Presencial com Mediação Tecnológica atende 3.000 Comunidades, com 2.400 

salas de aula, totalizando 51.500 vagas nos 62 municípios do Amazonas.  Desse total, 38.000 são 

estudantes do Ensino Médio; 10.000 do Ensino Fundamental e 3.500 estudantes na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. Nesse contexto, atendem-se as diretrizes da inclusão, da permanência e 

da continuidade dos estudos, assim como a alimentação e o transporte escolar. 

As ações educativas do Centro de Mídias de Educação do Amazonas demonstram eficácia, 

conforme demonstram os índices educacionais, e o reconhecimento por meio de prêmios recebidos 

como o Prêmio Learning & Performance Brasil 2016/2017. 

Em 2016 as ações pedagógicas diversificadas sofreram ampliações como no Saber+ com o 

estabelecimento da parceria com a Escola Digital, foi atualizado o canal Youtube  e o Portal do Centro 

de Mídia, com a inserção de novas abas, em virtude da diversificação da oferta de conteúdo; além da 

certificação do Sistema de Gestão da Seduc pela  Bureau Veritas Certification, conforme os requisitos 

da Norma ISO 9001:2008.  

Também foram realizadas palestras de grande alcance social, em parceria com outros órgãos 

governamentais, como a Defensoria Pública, Fundação de Vigilância da Saúde (FVS), Secretaria de 

Administração (Sead), Secretaria de Produção Rural (Sepror), Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Fundação Cecon. 
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ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE MÍDIAS - 2016 
 

 

 

 

 

Fonte: Seduc  
 

Construção de Escolas de Educação Especial, Ensinos Fundamental, Médio, Educação de Jovens 

e Adultos e Educação Indígena; e adaptação de ETIs para CETIs 

Com a finalidade de expandir o acesso escolar aos estudantes da Educação Básica e melhorar 

as condições de oferta à demanda escolar, a Secretaria vem implementando ações efetivas na rede 

física das escolas com reformas, climatizações e construções de quadras poliesportivas com espaços 

multiuso, conforme segue: 
 OBRAS FINALIZADAS E/OU EM ANDAMENTO -2016 

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 
 

 

CAPITAL 
 

 

Construção de CETIs 2 
Construção de escolas 6 
Obras complementares 4 
Reforma 9 

Reforma e ampliação 1 

Subtotal 22 
 

 

 

INTERIOR 
 

 

Construção de CETIs 6 

Construção de escolas 9 

Quadras 2 

Obras complementares 6 

Reforma 9 

Reforma e ampliação 6 
Subtotal 38 

TOTAL GERAL 60 
TOTAL DO INVESTIMENTO - R$ 18.357.203 

Fonte: Seduc 
Nota: O número de contratos difere do número de obras, visto que o contrato pode contemplar mais de uma escola. 

 

FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Visando fortalecer a capacidade de gestão, o monitoramento e a avaliação da Rede Estadual 

de Ensino, a Seduc vem investindo na modernização e ampliação dos sistemas integrados e 

imprescindíveis na sistemática do desempenho escolar do aluno da Educação Básica do Amazonas, 

com destaque  para  o  Sistema  de Avaliação de Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam),  

importante ferramenta na construção de indicadores educacionais da Rede Estadual de Ensino, com o 

NIVEL/MODALIDADE ANO 
Ensino Médio 39.634 
Ensino Fundamental 10.178 
Educação de Jovens e Adultos 3.748 

TOTAL 53.560 
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propósito de acompanhar a evolução dos processos de melhoria e planejamento das ações futuras, bem 

como dar continuidade às ações de análise dos resultados de desempenho no campo educacional. 

No sentido de elevar os indicadores do Sadeam e IDEB nas próximas avaliações a serem 

realizadas em 2017, a Seduc desenvolveu as seguintes ações no ensino fundamental, ensino médio, 

avançar e ensino de jovens e adultos: 

• Desenvolvimento de trabalho sobre as avaliações do Sadeam e IDEB nas Coordenadorias 

Distritais de Manaus, abrangendo as macroáreas de linguagem, ciências humanas, ciências 

da natureza e matemática; 

• Formação presencial para professores da rede estadual de ensino em Manaus, e nos demais 

municípios a formação foi realizada à distância via Centro de Mídias; 

• Encontro com os professores de Matemática; 

• Implantação da Olimpíada Amazonense de Matemática na Rede Estadual de Ensino, 

atingindo mais de 212 mil alunos do ensino fundamental, ensino médio, avançar e ensino 

de jovens e adultos; 

• Workshops de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para professores da Educação 

Básica. 

 

VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Em sua Política de Valorização e  Formação do Profissional de Educação, a Seduc oferece 

no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta cursos de formação inicial e continuada a 

todos os profissionais da educação do sistema estadual de ensino, visando a melhoria de sua prática 

educativa, resultando na  inovação de suas práticas pedagógicas,  didáticas e tecnológicas, bem como 

na área administrativa, em parceria com  o MEC/Ufam/UEA/Ifam, que muito contribuíram para o 

melhoramento de seus indicadores.  

Seguem alistados alguns projetos de formação realizados: 

• PARFOR - cursos de formação inicial em nível de 1ª e 2ª Graduação das Licenciaturas  

Plenas em Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Pedagogia Intercultural 

Indígena, Biologia, Letras Língua Inglesa, Letras Espanhol, o projeto atendeu 2.228 

professores de 62 municípios com a inscrição pela Plataforma Freire. 

• PROFUNCIONÁRIO - ofertou 260 vagas divididas em 6 turmas, nos seguintes cursos 

técnicos:  Secretariado Escolar - 2, Alimentação Escolar - 3, Infraestrutura - 1, destinados 

aos administrativos, serventes, vigias e merendeiras da rede estadual. Foram ainda 

efetivadas 74 matrículas do Curso de Alimentação Escolar, sendo 30 para Infraestrutura e 

62 para Secretaria Escolar. 
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• Programa Formação Pedagógica (Formação Inicial) - oferecido ao município de Tonantins 

a 120 professores leigos que atuam na zona rural. 

• Programa Nacional PROGESTÃO ON LINE – Atualmente atende numa plataforma 

virtual (e-proinfo), professores, pedagogos e gestores da rede pública estadual e municipal. 

Atendeu no período entre abril e setembro 549 cursistas distribuídos em 11 turmas nos 

municípios de Autazes, Borba, Guajará, Ipixuna, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Novo 

Aripuanã, Urucurituba. 

• Programa Formação pela Escola (Formação Continuada) - atendeu 23 turmas, no total de 

431 profissionais da educação nos municípios de Alvarães, Anori, Barreirinha, Boa Vista 

do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Ipixuna, Itamarati, Itapiranga, Manaquiri, Manaus, 

Manicoré, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo e Tefé. 

• Oficinas de Formação Continuada 8h – 61 oficinas e palestras para 10.024 professores que 

atuam nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio em Manaus. 

• Oficinas e Palestras de Formação Continuada 4h – 14 oficinas e palestras para professores 

que atuam nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio nos 

municípios do Amazonas, através de transmissões pelo Centro de Mídias. 

• Especialização em “Educação, Pobreza e Desigualdade Social” - em parceria com a Ufam, 

atendeu 400 professores dos municípios de Manaus/ Seduc, Rio Preto da Eva, Presidente 

Figueiredo, Careiro da Várzea, Autazes, Barcelos, Borba, Manaquiri, Nova Olinda do 

Norte, Tapauá e Maraã. 

• PROINFO INTEGRADO nos cursos de Educação Digital, Tecnologia na Educação, 

Elaboração de Projetos, TICs Linux Educacional, Aluno Integrado, Mídias como 

Ferramentas, Redes de Aprendizagens, Tablet, Lousa Digital, Everbook, Tecnologia 

Digital, Criando Histórias em quadrinhos, Uso de objetos de aprendizagem em sala de 

aula, Tutoria em EAD para cursos em Ambientes Virtuais, Ensinando e Aprendendo com 

as TICs, Tv Escola, e Salto para o Futuro, atendendo 3.616 profissionais nos anos de 

2015/2016. 

• O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa corresponde à Meta 5 do Plano 

Nacional da Educação (PNE) e é um compromisso formal assumido pelo Governo 

Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios desde 2012 para assegurar a 

plena alfabetização de todas as crianças de até oito anos de idade ao final do 3º ano do 

ensino fundamental. Atualmente, o PNAIC conta com a participação de 1 coordenador 

Estadual, 56 coordenadores regionais, 2 coordenadores locais, 78 formadores, 1.677 

professores alfabetizadores, 164 pedagogos e apoio pedagógicos e 50.310 alunos dos 1º, 2º 

e 3º anos do Ensino Fundamental I. 



 

 

18 

 

• Política de Educação Escolar Indígena - a Seduc construiu o Programa de Formação de 

Professores Indígenas - Projeto Pirayawara/Magistério Indígena, para habilitar professores 

no exercício da docência, assegurar a permanência na escola  

à população indígena, garantindo uma educação diferenciada, específica, intercultural, bi/ 

multilíngue, comunitária e de qualidade social. Foram atendidos 1.755 Professores 

indígenas, 719 Professores concluintes, 853 Professores em formação e 53 Povos 

Indígenas. A implantação do Projeto abrangeu 675 professores, 922 escolas municipais, 

beneficiando 55.318 alunos indígenas municipais. 

• A realização de processo Seletivo no triênio 2013-2014-2015 para o curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, por meio de concorrência 

(avaliação), para dar continuidade à política de qualificação dos educadores, beneficiou 

160 professores, gestores e pedagogos da rede estadual dos municípios de Alvarães, Anori 

Autazes, Barcelos, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Borba, Manacapuru, 

Manaus, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, 

Urucurituba e Tabatinga. Este Curso está sendo oferecido pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora, em Minas Gerais, com todos os custeios da turma financiados pelo Estado. 

Importante sinalizar que a turma de 2013 já concluiu o curso e as turmas de 2014 e 2015 

encontram-se em andamento. 

 

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR REGIONALIZADA (PREME) 

 

Considerando o potencial do Amazonas em recursos naturais que poderá sustentar atividades 

promissoras, a partir do avanço científico tecnológico, capaz de criar mercado de produtos com alta 

geração de valor, o Governo do Estado vem desenvolvendo ações visando diversificar a matriz 

econômica, por intermédio da ação de aquisição de produtos regionalizados para a rede estadual de 

ensino. A aquisição de gêneros alimentícios para o Programa de Merenda Escolar Regionalizada – 

PREME beneficiou 402.391 estudantes. 
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ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR POR PROGRAMAS - 2016 

PROGRAMA/ 
NÍVEL DE 

ENSINO 

CAPITAL INTERIOR TOTAL 
MUNICIPIOS 

Escola Aluno Escola Aluno Escola Aluno 

 
PNAE 

Fundamental e 
Médio 

227 219.645 
 

359 249.459 586 469.104 62 

PEJA Fundamental 
e Médio 30 10.429 150 12.835 180 23.264 50 

PREME 
Fundamental e 

Médio 
227 

 
219.645 359 249.459 589 402.391 62 

PNAP PRÉ- 
ESCOLA 01 06 --- --- 01 06 01 

PNAC CRECHE 01 15 --- --- 01 15 01 

PNAI Fundamental 
e Médio 

Fundamental e 
Médio 

--- --- 50 10.578 50 10.578 29 

MAIS 
EDUCAÇÃO 
Fundamental 

--- --- --- --- --- --- --- 

ENSINO 
TECNOLÓGICO 

Fundamental e 
Médio 

30 1.340 734 36.273 764 37.613 61 

Fonte: SEDUC /Gerência de Merenda Escolar 

 

PROGRAMA DE AUTONOMIA DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

(PAGUE) 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, 

dá um importante e inédito passo no sentido de descentralizar e desburocratizar o repasse de recursos 

financeiros das escolas públicas estaduais, que passam a ter assistência financeira em caráter 

suplementar, a fim de garantir a melhoria na infraestrutura física e nas ações pedagógicas. 

O PAGUE foi criado visando 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 Unidades Executoras das Escolas (APMC).  Até 30 de novembro de 2016 a Seduc 

assistiu financeiramente um total de 457 escolas da rede Estadual de Ensino, sendo 184 escolas da 

capital e 273 do interior do estado do Amazonas. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) é uma autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), que desenvolve ações relacionadas 

à oferta de educação profissional em todo o estado do Amazonas, com foco na capacitação de pessoas 

para a ampliação das oportunidades de empregabilidade e de geração de renda por meio do trabalho 

autônomo.  

A realização dos cursos se dá em unidades próprias de ensino ou por meio de parcerias com 

instituições de natureza pública federal, estadual e municipal, com o setor empresarial, organizações 

não governamentais, e outras entidades. 

A oferta de cursos de educação profissional, nos segmentos da formação técnica, 

qualificação profissional e inclusão digital, alcançou os seguintes resultados em 2016: 
 

ATENDIMENTOS REALIZADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – 2016 

DESCRIÇÃO CURSOS 
ATENDIMENTOS  

(Vagas) 
Capital Interior Estado 

Formação Técnica  25 2.290 5.725 8.015 

Qualificação Profissional 113 46.039 13.068 59.107 

Inclusão Digital 8 12.866 25.215 38.081 

TOTAL 146 61.195 44.008 105.203 

Fonte: CETAM, 
Nota: Dados coletados até outubro de 2016. 

 

 

Cursos Técnicos e de Especialização Técnica 

Neste ano de 2016 o Cetam lançou 8.015 novas vagas de cursos técnicos e de 

especializações técnicas de nível médio, distribuídas em 43 cursos distintos para a cidade de Manaus e 

mais 38 municípios, o que representa 100,19% da meta estabelecida para a oferta de vagas nos cursos 

técnicos e de especialização técnica, com a conclusão de 49 turmas de cursos técnicos de nível médio, 

formando 1.028 pessoas em 34 municípios do Estado.  

Neste segmento destaca-se a oferta de 360 vagas em 9 cursos técnicos e especializações 

técnicas de nível médio inéditos no estado do Amazonas. Dentre eles estão o curso técnico em Design 

de Interiores e as especializações técnicas em Marketing Digital, Tecnologia da Informação, Pequenos 

Negócios, Finanças no Setor Público e Hemodiálise. A formação dos profissionais é direcionada para 
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segmentos específicos, cujos dados indicam carência de mão de obra especializada e faz parte da 

política do Governo do Amazonas, que tem como objetivo aumentar as possibilidades de geração de 

renda para a população do Estado. Outra atividade que merece destaque é a patente adquirida pelos 

egressos do curso técnico de nível médio em Automação Industrial ofertado pelo Cetam, que inovaram 

na criação de um medidor de consumo de energia e água, cuja leitura é feita em valores monetários. A 

patente foi proveniente das atividades dos alunos desenvolvidas na execução do projeto 

“Monitoramento Automatizado de Energia Elétrica e Água”, que recebeu premiação nacional na 

categoria.  

 

Cursos de Qualificação Profissional 

Todas as ações do Cetam relacionadas à qualificação profissional neste ano resultaram na 

oferta de 59.107 vagas, sendo 46.039 na capital e 13.068 no interior do Estado, atingindo 65,67% da 

meta estabelecida para 2016. 

A oferta de qualificação profissional promovida pelo Cetam contemplou mais de 243 cursos 

distintos, realizados no município de Manaus e interior do Estado, ou diretamente nas unidades 

próprias do Cetam, conforme descrição a seguir:  

• Capital - Escolas de Educação Profissional Padre Estélio Dálison, Enfermeira Sanitarista 

Francisca Saavedra e Instituto Benjamin Constant;  

• Município de Tefé - Escola de Educação Profissional José Márcio Ayres;  

• Município de Itacoatiara - Escola Oficina de Marcenaria e Escola de Educação 

Profissional Moysés Benarrós Israel; 

• Município de Tabatinga - Centro de Treinamento Profissional do Alto Solimões (CTP-

SOL);  

• Município de Maués- Núcleo de Educação Profissional; 

• Município de Careiro Castanho - Núcleo de Educação Profissional. 

 Além das escolas próprias do Cetam, a oferta de qualificação profissional ocorreu também 

nos 6 Centros Estaduais de Convivência em Manaus e no Centro Estadual de Convivência do Idoso de 

Iranduba, em parceria com a Secretaria de Assistência Social (Seas). 

Na capital, do total de vagas ofertadas pelo Cetam, 9.179 foram destinadas a cursos de 

qualificação profissional nos Centros de Convivência, tais como: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 

Contabilidade, Cabelereiro, Confeiteiro, Libras, Manicure e Pedicure, Maquiador, Tratamentos 

Estéticos Faciais, Artesão em diversas áreas, 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 

UEA, ou com outros órgãos da Administração Pública Estadual.  
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Cerca de 35% das vagas disponibilizadas de cursos de qualificação profissional encontram-

se no âmbito do projeto Oportunidade & Renda, distribuídas em mais de 140 tipos de cursos diferentes 

na capital e no interior do Estado, tais como: Agente de Informações Turísticas, Artesão em Pacth 

Apliquê, Leitura de Componentes Eletrônicos, Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica, 

Beneficiamento do Pescado, Mecânico de Motor de Popa, Operador de Supermercado, e outros. Todos 

os cursos foram ofertados com o objetivo de ampliar as oportunidades de emprego e de geração de 

renda para os participantes. 

Ainda no âmbito da qualificação profissional, foram desenvolvidas ações do Projeto Cetam 

na Empresa, com a participação direta do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), 

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e da Associação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH-AM).  

Das vagas disponibilizadas para Manaus, 7.470 foram oferecidas neste projeto em diversos 

cursos especializados para o “chão de fábrica”. O referido projeto mantém parceria com 46 empresas 

do Polo Industrial de Manaus.  

 

Inclusão Digital 

Outro importante segmento de atuação do Cetam é a inclusão digital dos cidadãos do estado 

do Amazonas, que compreende a oferta de cursos de informática básica e avançada. As atividades de 

inclusão digital são distribuídas em 2 projetos distintos, que são o Projeto Oportunidade Digital, 

voltado aos comunitários que residem no entorno das escolas públicas estaduais, e o Projeto 

Comunidade Digital, destinado de um modo geral à parcela da sociedade não atendida no primeiro 

projeto.  

Na Inclusão Digital o Cetam ofertou 38.081 vagas, distribuídas nos dois projetos 

mencionados, com a oferta de 12.866 vagas na capital e 25.215 a todos os municípios do interior do 

Estado. 

O projeto se destaca pela atuação do Governo do Estado em localidades do interior do 

Estado de difícil acesso, onde o compromisso de levar a Educação Profissional é ainda mais 

desafiador. Foram ofertadas 120 vagas na comunidade de Itapeaçu e 120 vagas na comunidade de 

Augusto Montenegro, no município de Urucurituba; e 120 vagas na comunidade indígena de  

Muriaí e 120 vagas na comunidade de Novo Céu, em Autazes. 

 

Participação e Organização de Eventos  

O Governo do Estado promoveu a divulgação de suas ações de educação profissional por meio 

da participação do Cetam em diversos eventos, tais como: 

• Manaus Expo Beauty; 
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• 7ª. Feira Norte do Estudante; 

• 13ª. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; 

• 13º. Encontro de Gestores de Educação Profissional do Cetam (gerentes e acadêmicos de 

todos os municípios, coordenadores e diretores debateram assuntos pertinentes à Educação 

Profissional no estado do Amazonas, bem como prepararam os planos de ação municipais, 

de acordo com a política de desenvolvimento traçada pelo Cetam). 

 

Durante a 13ª. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Cetam realizou a atividade 

denominada “Portas Abertas”, na qual todas as unidades de ensino do Cetam foram mobilizadas para 

oferecer serviços gratuitos à sociedade, relacionados aos cursos realizados, com o intuito de promover 

a divulgação das atividades desenvolvidas por seus alunos.  

Dentre os serviços oferecidos à população, destacam-se cortes de cabelo, massagens, 

palestras nas áreas de informática, segurança do trabalho, medição do nível de glicemia e avaliação 

nutricional. Além desses eventos, o Cetam realizou serviços demonstrativos de massoterapia e de corte 

de cabelos em atividades internas de outras instituições públicas e de empresas parceiras. 

 

Concursos e Processos Seletivos 

Em 2016, foram realizados 5 Processos Seletivos na capital e no interior do Estado, além de 

2 concursos públicos, para ingresso em diversos cursos e carreiras indicadas a seguir:  

• Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Capital/Cetam/1º e 2º Semestres; 

• Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Interior/Cetam/1º e 2º Semestres; 

• Processo Seletivo para o Curso de Especialização Técnica em Finanças do Setor Público 

Modalidade EAD; 

• Concurso público da Prefeitura de Humaitá, Presidente Figueiredo e de Tonantins. 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

As políticas do Governo do Estado do Amazonas, no âmbito da oferta de Ensino Superior, 

são implementadas pela Universidade do Estado do Amazonas, que por meio de ações institucionais 

em todos os municípios do Estado, tem colaborado de forma positiva com o futuro de milhares de 

pessoas da capital e do interior, contribuindo com os avanços no desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável da região, por meio da fomentação de capital intelectual nas mais diversas áreas do 

conhecimento.  

O cenário de crise econômica vigente que assola o país, impactou, contudo não interrompeu 

a execução das atividades-fins da UEA no exercício de 2016. O prosseguimento das ações 
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institucionais de caráter essencial tem permitido dar continuidade à expansão do acesso à Educação 

Superior, a exemplo da oferta das formas de ingresso tradicionais da UEA, como o Vestibular e o 

Sistema de Ingresso Seriado - SIS que, na edição 2016, com acesso de calouros em 2017, ofereceram 

3.272 vagas distribuídas em 47 cursos contabilizados por localidade de oferta, na modalidade regular e 

especial, para 51.759 candidatos inscritos. A elevação da UEA em 18 posições no Ranking 

Universitário Folha (RUF), ficando em 91º lugar entre as melhores universidades do país e voltando 

ao grupo das cem primeiras, comprova que a UEA foi a instituição que mais cresceu no RUF 2016 na 

região Norte do país e ilustra o processo de busca da excelência na qualidade do Ensino Superior. A 

inauguração de novas unidades, como o novo Núcleo de Ensino Superior de Ipixuna, ocorrida em 

março de 2016, que beneficia atualmente em média 100 discentes, também ilustra o processo de 

expansão do acesso ao Ensino Superior, implementado pelo Governo do Estado do Amazonas por 

intermédio da UEA. 

Em dados atualizados em outubro de 2016, via Sistema de Gestão Acadêmica (Lyceum), a 

UEA registrou 21.923 alunos matriculados e 2.184 alunos diplomados somente na graduação.    

No âmbito da Pós-Graduação, até outubro de 2016 os resultados verificados foram avaliados 

por meio de alguns indicadores, tais como a oferta de cursos, tanto na modalidade Lato Sensu (cursos 

de Especialização), quanto na modalidade Stricto Sensu (cursos de Mestrado e Doutorado), dos cursos 

próprios da UEA, que registraram 506 alunos ingressantes no exercício de 2016 e 2.038 alunos 

titulados/certificados, em 91 cursos regulares de pós-graduação. O número de alunos matriculados na 

pós-graduação correspondeu à média de 1.783 alunos regularmente matriculados. 

As ações de pesquisa mantiveram implementadas 676 bolsas de Iniciação Científica (IC), via 

financiamento Fapeam e CNPq, e com as atividades dos 109 grupos de pesquisa certificados, em 

dados atualizados em setembro de 2016. 

No âmbito da Extensão e Assuntos Comunitários, observa-se o registro e implementação de 

72 projetos de extensão neste exercício, aprovados via editais do Progex, com participação de 

discentes e docentes da UEA, resultando em 209 bolsas efetivadas. Como destaque nas ações de 

Assuntos Comunitários, cita-se o Programa de Benefícios Estudantis, criado com o intuito de 

regulamentar os benefícios concedidos aos alunos em situação de vulnerabilidade social da 

Universidade do Estado do Amazonas. Em dados atualizados até setembro/16, o programa beneficiou 

ao todo 1.830 alunos de graduação, por meio da Casa do Estudante (387 alunos contemplados), 

Auxílio Moradia (99 alunos contemplados), Auxílio Transporte  (367 alunos contemplados),  Auxílio  

Financeiro (793 alunos contemplados), este oferecido em substituição ao Auxílio-Alimentação 

(Sodexo), Bolsa de Apoio Acadêmico (150 alunos contemplados), Bolsa de Apoio Acadêmico 

Indígena (27 alunos indígenas contemplados) e Bolsa Tutoria (7 alunos contemplados). 

Outro resultado positivo do exercício de 2016 foi a manutenção dos nove Restaurantes 

Universitários (RUs) para atendimento dos discentes, docentes e técnicos da instituição, contribuindo 
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para a permanência dos alunos classificados em grau de vulnerabilidade social e refletindo no 

desempenho acadêmico eficaz dos mesmos. Os serviços dos RUs estão presentes nas cinco Escolas 

Superiores da capital e em quatro Centros de Estudos Superiores no interior (Parintins, Tabatinga, 

Tefé e Itacoatiara), totalizando 5 unidades na capital e 4 no interior, detentoras dos serviços de 

Restaurante Universitário.  

Os dados relacionados às demais ações institucionais implementadas no presente exercício 

constam mais detalhadas por âmbito nos tópicos elencados a seguir, confirmando a consonância das 

atividades da UEA com as diretrizes governamentais. 

 

Ensino de Graduação 

 

Formas de Ingresso 

• O Vestibular, na edição 2016, com acesso de calouros em 2017, ofertou 1.950 vagas, sendo 1.228 

na capital e 722 no interior, distribuídas em 47 cursos na modalidade regular e especial para 

43.851 candidatos inscritos.  

• Na edição 2016/2017, o Sistema de Ingresso Seriado - SIS, realizado anualmente em três etapas 

cumulativas, por meio das provas de acompanhamento I, II e III, contou com a participação de 

33.634 candidatos inscritos, sendo 7.908 somente na 3ª etapa, que concorreram a 1.322 vagas 

ofertadas, com ingresso em 2017. 
 

DADOS GERAIS DO VESTIBULAR E SIS 2016, ACESSO 2017 

ESPECIFICAÇÃO VESTIBULAR SIS* 

Vagas Ofertadas (capital) 1.228 831 

Vagas Ofertadas (interior) 722 491 

Inscritos (capital) 36.911 7.486 

Inscritos (interior) 6.940 422 

TOTAL (Vagas Ofertadas) 1.950 1.322 

TOTAL (Inscritos) 43.851 7.908 
Fonte: UEA. 
Nota: (*) Dados referentes à terceira etapa do SIS. 

 

Cursos de Graduação 

Como resultado do esforço da instituição, no sentido de promover a excelência do Ensino 

Superior de qualidade, a UEA terá 18 cursos estrelados no Guia do Estudante 2017, publicação da 

Editora Abril, que corresponde a um aumento de dois cursos em relação ao ano anterior. Os cursos de 

Direito, Pedagogia e Turismo da UEA conquistaram quatro estrelas, recebendo ainda o curso de 
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Direito o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB). Já os cursos de 

Administração, Dança, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Química, Medicina, Meteorologia, Música, Odontologia, Teatro, 

Pedagogia (Parintins), Pedagogia (Tabatinga) e Pedagogia (Tefé) receberam três estrelas. 

Dentre os 47 cursos de graduação ofertados no Vestibular 2016, contabilizados de acordo 

com o município de oferta, 17 são bacharelados e 30 licenciaturas, conforme tabela a seguir. 
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS VIA VESTIBULAR,  

POR MODALIDADE E LOCALIDADE DO CURSO - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: UEA  

 

 

Por nomenclatura, sem considerar os municípios de oferta, foram contabilizados 30 cursos 

de graduação oferecidos no Vestibular 2016 - acesso 2017, dos quais 17 são bacharelados e 13 são 

licenciatura.   

 

Matrícula 

 

Em dados atualizados em outubro/2016, foi contabilizada a média de 21.923 alunos 

regularmente matriculados em 88 cursos ativos contabilizados por nomenclatura, sendo 429 cursos 

ativos por município, considerando tanto os cursos ofertados no Vestibular 2015 (Acesso 2016), 

quanto os demais cursos ativos no exercício de 2016. Desses 53% realizam o seu curso em unidades 

acadêmicas da UEA localizadas em municípios do interior do Estado, conforme tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

LOCALIDADE 

MODALIDADE DO CURSO 

TOTAL 

Bacharelado 
Licenciatur

a 
Tecnologia 

Capital 16 10 0 26 

Interior 1 20 0 21 

TOTAL 17 30 0 47 
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ALUNOS MATRICULADOS E CURSOS DE GRADUAÇÃO ATIVOS,  

POR LOCALIDADE - 2016 

MATRICULADOS/ 
CURSO 

LOCALIDADE 
TOTAL 

Capital Interior 

Matriculados 10.194 11.729 21.923 

Cursos Ativos¹ 96 333 429 
Fonte: UEA.  
Nota:(1 ) Cursos contabilizados por local de realização e modalidades; (2) Dados relativos a média de janeiro a outubro/ 
2016. 

 

Como estratégia para vencer os desafios impostos pelas características geográficas do 

Estado, representadas por distâncias e dificuldades de acesso, a UEA faz uso, além da modalidade 

convencional de Ensino Presencial, das modalidades de Ensino Presencial Mediado por Tecnologia e 

de Ensino Presencial Modular, conforme demonstrado a seguir: 
 

ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO,  

POR MODALIDADE DE ENSINO - 2016 

MODALIDADE DE ENSINO QUANTIDADE 

Presencial 93 

Presencial Mediado por Tecnologia 202 

Presencial Modular 134 

TOTAL 429 
Fonte: UEA. 
Nota: 1. Cursos contabilizados por local de realização e modalidades; 2. Dados relativos à média de até outubro de 2016. 

 

Diplomação 

Dentre as atribuições da UEA, destaca-se a formação de cidadãos capazes de pensar e atuar 

criticamente nas diversas áreas do conhecimento. Em dados atualizados em outubro de 2016, a UEA 

diplomou 2.184 novos profissionais qualificados, sendo 1.006 da capital e 1.178 do interior, como 

segue: 

 
ALUNOS DIPLOMADOS NA GRADUAÇÃO,  

POR LOCALIDADE - 2016 

LOCALIDADE QUANTIDADE 

Capital 1.006 

Interior 1.178 

TOTAL 2.184 
Fonte: UEA. 
Nota:  Dados relativo a média de janeiro a outubro/ 2016. 
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PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Pós-Graduação 

As ações na área de pós-graduação destacam-se pela oferta de cursos na modalidade de 

especialização Lato Sensu e de cursos na modalidade Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), alguns 

ofertados em parceria com órgãos públicos e empresas privadas. 

Em dados atualizados em outubro de 2016, a UEA registrou 363 ingressantes em 12 cursos 

de pós-graduação Lato Sensu ofertados na capital, sendo certificados até o mesmo período 1.953 

especialistas. Considerando o controle de dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(Propesp), constam cadastrados uma média de 1.972 alunos regulares em todos os 64 cursos de pós-

graduação Lato Sensu ativos contabilizados por nomenclatura, sendo 82 cursos contabilizados por 

município. 

 
ALUNOS INGRESSANTES NOS CURSOS LATO SENSU - 2016 

CURSOS QUANTIDADE 

Direito Público 204 

Enfermagem em Infectologia 49 

Engenharia de Segurança do Trabalho 51 

Implantodontia  9 

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais 9 

Odontopediatria 4 

Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial 3 

Programa de Residência em Enfermagem em Urgência e Emergência 2 

Programa de Residência em Enfermagem Neonatal 2 

Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica 10 

Programa de Residência Médica em Pediatria 7 

Prótese Dentária 13 

TOTAL 363 
Fonte: UEA. 
Nota: Dados contabilizados de janeiro a outubro/2016. 
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ALUNOS CERTIFICADOS NOS CURSOS LATO SENSU - 2016 

CURSOS QUANTIDADE 

Análise Clínicas 24 

Conservação dos Recursos Naturais 5 

Dança Educação 1 

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 29 

Desenvolvimento de Novos Produtos 28 

Endodontia 22 

Enfermagem Cardiovascular 37 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizado 18 

Enfermagem em Infectologia 1 

Engenharia de Avaliações e Perícias 27 

Engenharia de Produção com Ênfase em Recursos Produtivos 14 

Gerontologia e Saúde do Idoso 1 

Gestão de Talentos 37 

Gestão do Currículo e Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas 360 

Gestão e Produção de Eventos 15 

Gestão Pública 32 

Informática Aplicada a Educação 1 

MBA em Engenharia da Qualidade 19 

MBA em Gestão de Projetos 27 

MBA em Gestão em Tecnologia da Informação 26 

Mecatrônica Industrial 31 

Metodologia da Educação Superior 5 

Metodologia de Língua Inglesa 2 

Metodologia do Ensino de Arte 26 

Metodologia do Ensino de Biologia 49 

Metodologia do Ensino de Ciências Naturais 94 

Metodologia do Ensino de Educação Física 133 

Metodologia do Ensino de Filosofia 18 

Metodologia do Ensino de Física 12 

Metodologia do Ensino de Geografia 123 
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Conclusão 

CURSOS QUANTIDADE 

Metodologia do Ensino de História 74 

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Suas Literaturas 300 

Metodologia do Ensino de Matemática do Ensino Fundamental 75 

Metodologia do Ensino de Matemática do Ensino Médio 106 

Metodologia do Ensino de Química 28 

Metodologia do Ensino de Sociologia 10 

Odontopediatria 2 

Ortodontia 19 

Planejamento Governamental e Orçamento Público 1 

Processos e Tecnologia de Fabricação Mecânica 10 

Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 2 

Programa de Residência em Enfermagem 9 

Prótese Dentária 4 

Saúde Mental Álcool e outras Drogas 24 

Segurança Pública e do Cidadão 47 

Sistemas Móveis e Convergentes em Telefonia Celular 19 

Turismo e Desenvolvimento Local 6 

TOTAL 1.953 

Fonte: UEA. 
Nota: Dados contabilizados de janeiro outubro/ 2016. 

 

Atualmente a UEA conta com 9 programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrados e 

Doutorados) próprios em pleno funcionamento (8 cursos de Mestrado e 1 de Doutorado). Até 

outubro/16, foram ofertadas 125 vagas nos cursos próprios da UEA de modalidade Stricto Sensu, 

sendo que ingressaram 143 alunos, sendo 137 no Mestrado e 6 no Doutorado, haja vista a demanda 

contínua de ingresso para alguns cursos. Foram titulados 85 alunos, sendo 84 no Mestrado e 1 no 

Doutorado, conforme segue: 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PRÓPRIOS DA UEA - 2016 
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CURSOS UNIDADE VAGAS 
OFERTADAS INGRESSANTES TITULADOS 

MESTRADO 
Biotecnologia e Recursos Naturais da 
Amazônia ESA 14 15 11 

Ciências Aplicadas a Hematologia ESA - 5 4 

Ciências Humanas ESAT/CEST 24 23 0 

Direito Ambiental ESO 20 20 26 
Educação de ensino de Ciências na 
Amazônia ENS 23 23 10 

Medicina Tropical ESA 12 16 6 

Letras e Artes ESAT 20 22 13 
Segurança Pública Cidadania e Direitos 
Humanos ESO 12 13 14 

DOUTORADO 

Medicina Tropical ESA - 6 1 

TOTAL - 125 143 85 
Fonte: UEA. 
Nota: Dados contabilizados de janeiro a outubro/ 2016. 

 

 

PESQUISA E INOVAÇÃO 

 

A Universidade do Estado do Amazonas tem incentivado o seu corpo docente e discente a 

desenvolverem atividades de investigação científica, visando o desenvolvimento do espírito científico, 

do pensamento reflexivo e de uma consciência humanista que preserve os valores éticos, 

democráticos, cívicos e os ideais de construção fraterna e a difusão da cultura, da ciência, da 

tecnologia e das artes. 

A pesquisa científica e tecnológica na UEA está voltada para a busca de novos 

conhecimentos e técnicas científicas, bem como para a identificação de novos recursos educacionais 

que sejam indispensáveis ao aprimoramento da formação superior.  

A UEA desenvolve atividades no âmbito da pesquisa que envolvem o gerenciamento dos 

Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT); registro e o acompanhamento dos Projetos de 

Pesquisa dos docentes; gerenciamento dos Grupos de Pesquisa no Diretório do CNPq; participação e a 

realização de Eventos Científicos e Tecnológicos.  

Os investimentos na área da pesquisa tem garantido os avanços e a credibilidade da UEA 

junto às instituições estrangeiras. Os acordos de cooperação técnica firmados para elevar a qualidade 

na formação superior dos cidadãos amazonenses são alguns dos resultados. Entre esses acordos, está a 

parceria da UEA com o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), considerada a melhor 

universidade do mundo, segundo o Times Higher Education World University Rankings. O convênio 
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foi assinado em janeiro de 2016 e deve ampliar as oportunidades de intercâmbio e pós-graduação em 

diversas áreas. 

Em 2016 foram registradas 676 bolsas de Iniciação Científicas, devidamente implementadas 

por unidade acadêmica e programa, financiadas pela Fapeam e CNPQ. A Iniciação Científica (IC) é 

um instrumento que permite introduzir os acadêmicos de graduação no ambiente de pesquisa e 

produção científica, despertando vocações e incentivando os que se destacam em seu desempenho 

acadêmico. A partir da participação nos programas de iniciação científica é que o aluno pode ter 

contato direto com a atividade científica. Dessa forma, ela se constitui em um canal adequado de 

auxílio para a formação dos discentes. Em 2016, a celebração de acordos de cooperação técnica e 

científica com entidades internacionais possibilitou a ampliação nas ações relacionadas à Iniciação 

Científica. 

Em geral, as bolsas têm período de vigência de doze meses e são distribuídas aos alunos, de 

acordo com critérios de mérito acadêmico. 

 
BOLSAS IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,  

POR UNIDADE ACADÊMICA - 2016 

UNIDADE 
PROGRAMA 

TOTAL % 
PAIC IC-SAÚDE PIBIC PIBIC-AF PIBITI 

ESA 116 120 10 0 0 246 36,4 

EST 106 0 5 0 3 114 16,9 

ENS 72 0 4 1 1 78 11,5 

ESAT 30 0 2 0 0 32 4,7 

ESO 26 0 3 0 0 29 4,3 

Total Capital 350 120 24 1 4 499 73,8 

CESP 64 0 1 0 1 66 9,8 

CEST 55 0 1 1 0 57 8,4 

CESTB 29 0 0 0 0 29 4,3 

CESIT 22 0 0 1 2 25 3,7 

Total interior 170 0 2 2 3 177 26,2 

TOTAL 520 120 26 3 7 676 100,0 
Fonte: UEA. 
Nota: Dados emitidos em setembro 2016. 
 

Como parte da política da UEA para promover a modernização do processo de ensino e 

aprendizagem e inovação dentro da instituição, foi inaugurado o Laboratório de Habilidades, 

Simulação e Tecnologias de Cuidado em Saúde (LaHSim), onde são utilizados robôs em aulas de 
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simulação clínica. No LaHSim foi desenvolvido o aplicativo “AntiZika”, plataforma móvel disponível 

de forma gratuita, criado por estudantes e pesquisadores da Escola Superior de Tecnologia da UEA, 

como forma de combate e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti. 

 

Grupos de Pesquisa 

A UEA, como toda Instituição de Ensino Superior (IES), é cadastrada no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do Brasil, projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq, que 

se constitui em base de dados contendo informações sobre os grupos de pesquisa em atividade no país. 

O Diretório mantém uma base corrente, cujas informações são atualizadas continuamente pelos líderes 

de grupos, pesquisadores, estudantes e dirigentes de pesquisa das instituições participantes, além do 

CNPq que realiza censos bianuais, considerados fotografias dessa base corrente. Em dados atualizados 

em setembro de 2016 foram certificados 109 grupos de pesquisa por área de conhecimento. 

As informações contidas na tabela abaixo dizem respeito aos grupos de pesquisa certificados 

de acordo com as linhas de pesquisa em andamento, as especialidades do conhecimento, os setores de 

aplicação envolvidos, a produção científica e tecnológica e aos padrões de interação com o setor 

produtivo. Além disso, cada grupo é situado no espaço (região, UF e instituição) e no tempo. 

 
GRUPOS DE PESQUISA CERTIFICADOS - 2016 

ÁREA DE CONHECIMENTO QUANTIDADE 

Ciências Agrárias 1 

Linguística, Letras e Artes 9 

Ciências Biológicas 9 

Ciências Exatas e da Terra 10 

Ciências Sociais Aplicadas 15 

Engenharias 14 

Ciências Humanas 30 

Ciências da Saúde 20 

Outra 1 

TOTAL 109 

Fonte: UEA. 
Nota: Dados emitidos em setembro de 2016. 
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EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 
Extensão 

A UEA segue a política aplicada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Federais, Estaduais e Municipais que preconiza a institucionalização da extensão 

universitária, além do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Dessa forma, o Programa 

Institucional de Extensão (Progex), criado com o objetivo de facilitar e estimular o registro dos 

projetos de extensão, por meio de uma ajuda de custo e bolsa para os acadêmicos vinculados ao 

projeto, de janeiro a agosto de 2016 a UEA ofereceu 72 projetos, resultando na concessão de 209 

bolsas de extensão, com a participação de 172 discentes voluntários envolvidos nos projetos, como 

segue: 

 
PROJETOS E BOLSAS DE EXTENSÃO, POR UNIDADE ACADÊMICA - 2016 

EDITAL/UNIDADE PROJETOS BOLSAS 

Edital 46/2015¹ - Bolsa Tipo I(1) 

Escola Normal Superior 5 10 

Escola Superior de Ciências Sociais 1 2 

Escola Superior de Ciências da Saúde 25 47 

Escola Superior de Tecnologia 6 11 

Escola Superior de Artes e Turismo 9 33 

Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara 12 22 

Centro de Estudos Superiores de Parintins 5 9 

Centro de Estudos Superiores de Tefé 1 2 

Centro de Estudos Superiores de Tabatinga 6 12 

Subtotal 70 148 

Edital 16/2016² - Bolsa Tipo II(2) 

Escola Superior de Artes e Turismo 2 61 

Subtotal 2 61 

TOTAL 72 209 
Fonte: PROEX/UEA.  
Nota: (¹) Período Setembro de 2015 a Agosto de 2016; (²) Período Maio a Dezembro de 2016. 
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Dentre as ações relacionadas à pasta da Extensão Universitária da UEA no exercício de 

2016, convém ainda destacar as ações de apoio prestado à realização de 31 eventos acadêmicos, que 

envolveu a participação de quase 6.000 pessoas; o lançamento do periódico “Extensão em Revista” em 

agosto de 2016, que tem por objetivo divulgar os projetos de extensão, reunindo em sua primeira 

edição 12 artigos de docentes participantes de projetos de extensão oriundos do Programa Institucional 

de Extensão da UEA (Progex), anos 2014 e 2015. 

Assuntos Comunitários 

Objetivando assistir à comunidade estudantil, planejar, gerir e executar programas 

assistenciais com a finalidade de proporcionar aos alunos e funcionários uma adequada adaptação à 

vida universitária, promovendo o fortalecimento das diferentes modalidades do saber e da cultura e a 

ampliação do direito à cidadania, a UEA atua por meio de programas de bolsas que concedem apoio 

acadêmico, auxílio-financeiro, moradia e transporte aos discentes mais carentes, demonstrando a sua 

preocupação com a igualdade e permanência dos seus alunos nos cursos. Em 2016, até setembro, foi 

registrado um total de 1.830 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 e a Bolsa Tutoria, conforme 

tabela. 

 
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - 2016 

BENEFÍCIO QUANTIDADE 

Casa do Estudante 387 

Auxílio-Moradia (Aluguel) 99 

Auxílio-Transporte 367 

Auxílio-Financeiro 793 

Bolsa de Apoio Acadêmico 150 

Bolsa de Apoio Acadêmico Indígena 27 

Bolsa Tutoria 7 

TOTAL 1.830 

Fonte: UEA. 
Nota: Dados apurados até setembro de 20clínica16. 
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Outro resultado positivo no âmbito de Assuntos Comunitários no exercício de 2016 foi a 

manutenção dos 9 Restaurantes Universitários (RUs) para atendimento dos discentes, docentes e 

técnicos da instituição, contribuindo para a permanência dos alunos classificados em grau de 

vulnerabilidade social e refletindo no desempenho acadêmico eficaz destes. Os serviços dos RUs estão 

presentes nas 5 Escolas Superiores da capital e em 4 Centros de Estudos Superiores no interior 

(Parintins, Tabatinga, Tefé e Itacoatiara), totalizando 5 unidades na capital e 4 no interior, detentoras 

dos serviços de Restaurante Universitário.  

 
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES FORNECIDAS - 2016 

UNIDADE CAFÉ ALMOÇO TOTAL 

ENS** 41.871 57.425 99.296 

EST* 69.899 96.658 166.557 

ESA** 34.411 76.473 110.884 

ESO** 20.456 24.174 44.630 

ESAT* 33.333 35.487 68.820 

Parintins* 65.940 118.471 184.411 

Tabatinga* 72.052 72.464 144.516 

Tefé* 17.819 30.338 48.157 

Itacoatiara* 57.089 56.091 113.180 
Fonte: PROEX/UEA. 
Nota: (*) Dados emitidos até julho/2016, (**) Dados emitidos até agosto/2016. 

 

Interiorização 

Como parte dos avanços das ações relacionadas às políticas de interiorização do Ensino 

Superior, levando o conhecimento científico às regiões mais distantes da região, o Governo do Estado 

do Amazonas, por intermédio da UEA, manteve em 2016 os investimentos possíveis no âmbito de 

infraestrutura física, como a construção e entrega à população de mais Núcleos de Ensino Superior, 

entre eles o localizado no município de Ipixuna, inaugurado em março de 2016. Os outros núcleos 

com previsão de próximas inaugurações estão localizados nos municípios de Lábrea, Barcelos, Boa 

Vista do Ramos e São Sebastião do Uatumã. 

A continuidade na oferta dos cursos de graduação especiais nas modalidades de Ensino 

Presencial Mediado por Tecnologia (EPMT) e Ensino Presencial Modular (EPM), que colabora para a 

expansão do acesso ao Ensino Superior, inclusive para os municípios que apresentam dificuldades 

logísticas, compõe os esforços da UEA na manutenção das políticas de interiorização do Ensino 

Superior implementadas. 
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Internacionalização 

As atividades do âmbito de Internacionalização da UEA merecem tiveram um destaque em 

2016 como parte da iniciativa da Gestão Superior em buscar parcerias com instituições renomadas em 

prol do desenvolvimento institucional, por meio dos avanços nas pesquisas científicas. A 1ª Semana de 

Internacionalização da UEA, que ocorreu em março de 2016, reuniu alunos, professores e servidores 

da Universidade com o objetivo de compartilhar conhecimento no que concerne à internacionalização 

acadêmica e fornecer informações sobre programas de intercâmbio. O evento contou com a 

participação de renomados palestrantes nacionais e internacionais. 

Em 2016 a UEA buscou avançar no processo de internacionalização da instituição, visando 

assim estimular o intercâmbio de alunos e professores da UEA para fora do Brasil, como também de 

qualquer outra instituição de Nível Superior Internacional para o estado do Amazonas. A Universidade 

do Estado do Amazonas está entre as primeiras universidades brasileiras a oferecer aos acadêmicos, 

disciplinas em língua inglesa. Para registro de dados, convém informar que a UEA possui atualmente 

média de quase 50 acordos de cooperação técnica vigentes com universidades estrangeiras e esse 

resultado reflete os mecanismos implementados para os avanços de cunho acadêmico. 

 

 

FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS   

 

A Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (Funtec), registra seus 45 anos no ar, 

sem interrupções, o que faz da TV Cultura a emissora mais antiga do Amazonas. Para tanto, planejou 

uma grade mais voltada a contar a sua história e a de personagens e talentos locais, com cinco novas 

atrações que, somadas às já consagradas em sua programação, totalizam 12 programas e quatro 

interprogramas regulares, dentre os quais destacam-se os seguintes: 

• Memórias – um resgate da história da emissora, que se confunde com a história da 

televisão no Amazonas, apresentado pelo historiador Otoni Mesquita;  

• Taberna da Cultura – que deixa de ser exclusivo sobre a cultura do Boi-Bumbá, para 

abraçar todos os movimentos culturais amazonenses;  

• Movimentos – aborda a trajetória de artistas plásticos locais e suas obras; 

• Fome de Tudo - apresentado por Tatiana Sobreira, que traz para a tela anônimos e 

famosos de Manaus;  

• Sociedade e Cidadania – trata de assuntos atuais num debate sobre a vida cotidiana do 

manauara.  

Também em 2016, foi apresentada a nova temporada do programa Nova Amazônia, em rede 

nacional, e a estreia das séries de interprogramas Tribos – um mosaico de tribos urbanas de Manaus, o 
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Minha Arte – dedicado a dar visibilidade aos diversos artistas locais de todas as áreas de atuação; o 

Literatura – série de poemas de escritores amazonenses que ganham animação; e o Anima Cultura 

Amazonas – outra série de animação, versões de charges veiculadas no Amazonas.  

Por fim, na grade do projeto TV Cultura 45 anos, a Fundação abriu espaço para campanhas 

educativas e institucionais de utilidade pública das mais diversas organizações governamentais e não 

governamentais, e manteve ainda a sua faixa Educativa, por meio dos projetos Hora do Enem - 

parceria com a TV Escola, e o Pré-Calouro - parceria com a UEA.  

 

PROGRAMAÇÃO EM NÚMEROS  

 

Durante o ano de 2016 a Funtec produziu uma média de 290 horas de programação local, 

com conteúdo de cunho educacional, científico, cultural, informativo e de prestação de serviços, além 

de 5.232 horas de programação para a Rádio Cultura do Amazonas, que transmite em Ondas Tropicais 

(OT), levando informação para toda a população do interior. Cumpre ressaltar que, das 290 horas/ano 

de programação local, cerca de 48 horas/ano tiveram veiculação nacional, levando a todo o país os 

projetos e ações governamentais e não governamentais que são notícia de interesse público regional, 

mas que possuem dimensão abrangente. Portanto, podemos afirmar que a programação da TV Cultura 

do Amazonas atingiu aproximadamente 1 milhão de telespectadores em todo o Brasil – segundo revela 

pesquisa do Ibope realizada em todo o Brasil para aferir a audiência da programação das TVs abertas e 

pagas.  

 

APOIO AOS PRODUTORES INDEPENDENTES  

 

A Funtec prestou apoio logístico e institucional ao programa Brasil de Todas as Telas, 

executado pelo Ministério da Cultura e Agência Nacional do Cinema, abrigando em suas dependências 

o Escritório Regional da Unidade Técnica da Linha de Produção de Conteúdo para TVs Públicas. 

Cerca de R$ 12 milhões foram destinados a projetos produzidos na região Norte. Também iniciou 

parceria com os representantes do setor de audiovisual para apoio às iniciativas que visam fortalecer e 

divulgar o trabalho de produtores independentes do Amazonas, servindo de janela para os filmes 

selecionados para a I Mostra do Cinema Amazonense.  

 

RECUPERAÇÃO DE ACERVO  

 

Implantou o projeto que tem como objetivo “Higienizar, Digitalizar Catalogar o acervo da 

TV Cultura do Amazonas do período de 1970 a 1990”, em parceria com a Fapeam, por meio do Edital 

Pró-Acervo, e orientado pelo historiador e pesquisador Otoni Mesquita.  
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SAÚDE 
 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), 

realiza a formulação e o desenvolvimento da Política Estadual de Saúde, visando a organização do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas, de forma a garantir à população uma atenção à saúde 

qualificada e equitativa, atuando na coordenação e regulação do sistema local de saúde, considerando 

nesse processo as definições e pactuações aprovadas e consensuadas nos fóruns competentes, tais 

como os Conselhos de Saúde no âmbito nacional e estadual e Comissões Intergestores nos níveis 

nacional, estadual e regional (CIT, CIB/AM e CIRs/AM, respectivamente). 

A Gestão Estadual da Saúde no Amazonas tem entre seus objetivos a implantação de uma 

gestão pública direcionada para resultados, orientados pelas diretrizes nacionais do SUS e pelos 

objetivos estratégicos do Governo do Estado, bem como a promoção da descentralização e o 

desenvolvimento regional da saúde, estimulando a articulação interfederativa no processo de 

planejamento e consolidação da regionalização da saúde. 

Estão ligadas diretamente à Susam a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM), 

Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação de 

Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUAM), Fundação de Hematologia e 

Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon), a 

Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), 

Complexo Regulador do Amazonas e a Central de Medicamentos do Amazonas. 

 

GESTÃO DA SAÚDE 
 
Orçamento do Governo do Estado e da Saúde - 2016 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2016 foi publicada no Diário Oficial 

do estado do Amazonas de número 33.184, datado de 15 de dezembro de 2015, conforme Lei nº 4.269. 

O quadro abaixo apresenta a receita orçada para o Governo Estadual e para a Saúde, compreendendo 

os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento de Empresas. 

 

DOTAÇÃO INICIAL DO GOVERNO DO ESTADO E DA SAÚDE - 2016 

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DOTAÇÃO INICIAL 
(R$) 

Governo Estadual (Fiscal, Seguridade e Investimento de 
Empresas) 16.211.344.000,00 

Governo Estadual (Fiscal e Seguridade) 16.054.234.000,00 
Saúde: Susam e Fundações de Saúde (Seguridade) 2.196.647.000,00 

Fonte: LOA 2016 - Volume I, Sefaz/AM. 
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De acordo com a Lei Orçamentária Anual 2016, a dotação inicial do Governo do Estado do 

Amazonas foi de R$ 16.211.344.000,00, cabendo aos orçamentos fiscais e da seguridade social o valor 

de R$ 16.054.234.000,00. À Susam e às Fundações vinculadas à Saúde foi destinada a dotação inicial 

de R$ 2.196.647.000,00, representando 13% do orçamento do governo estadual.  

 

Inicial e Dotação Atualizada da Saúde 2016 
Segue abaixo o quadro comparativo do orçamento inicial e atualizado na saúde: 

  

COMPARATIVO DO ORÇAMENTO INICIAL E ATUALIZADO NA SAÚDE - 2013-2016 

DOTAÇÃO 2013 2014 2015 2016(1) 

Dotação Inicial – Saúde(2) 2.035.827.000,00 2.075.986.000,00 2.178.177.000,00 2.196.647.000,00 

Dotação Atualizada – Saúde(3) 2.556.959.789,87 2.719.678.603,01 2.720.971.956,61 2.753.590.892,12 

Dotação Suplementar – 
Saúde(4) 521.132.789,87 643.692.603,01 542.794.956,61 556.943.892,12 

Fonte: LOA 2016- Volume I, Sefaz/AM - Sistema AFI - REL_EXEORC_14 
Notas:(1) Valores referentes aos meses de janeiro a novembro de 2016; (2) Foram considerados Orçamentos da Seguridade Social; (3) Na 
Dotação Atualizada foram considerados Orçamentos da Seguridade Social da Susam e das Fundações de Saúde; (4) Na Dotação 
Suplementar foram considerados Orçamentos da Seguridade Social da Susam e das Fundações de Saúde. 

O orçamento inicial na LOA 2016 previsto para a Susam totalizou R$ 2.196.647.000,00, 

sendo distribuído nas despesas correntes e nas despesas de capital de todos os Programas da Saúde do 

Governo do Estado. A dotação atualizada até novembro foi de R$ 2.753.590.892,12, ocorrendo a uma 

suplementação de R$ 556.943.892,12, em relação à dotação inicial. 

 

RECEITAS APLICADAS NA SAÚDE 

 

Execução Financeira da Saúde por Fonte 

O quadro abaixo demonstra a evolução da execução financeira da Saúde no Amazonas, nos 

exercícios de 2014 a 2016, por fonte de recursos. 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA SAÚDE POR FONTE/ANO, 2014-2016 

FONTE 
DESPESA EMPENHADA 

2014 % 2015 % 2016* % 

Tesouro Estadual 1.909.518.233,71 72,7  2.060.003.894,03  78,11 1.935.183.242,78 77,74 

Tesouro Federal/SUS 557.255.517,60 21,2  576.030.823,56  21,84 546.265.242,02 21,95 

Outras Fontes 161.458.121,92 6,1  1.207.063,84  0,05 7.855.203,75 0,31 

TOTAL 2.628.231.873,23 100 2.637.241.781,43 100 2.489.303.688,55 100 

Fonte: Sefaz/AM - Sistema AFI - REL_EXEORC_14.  
Nota: * Valores referentes aos meses de janeiro a novembro de 2016. 
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Foi executada na saúde (despesa empenhada) até novembro de 2016 a importância total de 

R$ 1.935.183.242,78, sendo 77,74% dessa despesa executada com recursos do Tesouro Estadual, 

21,95% do Tesouro Federal e 0,31% de Outras Fontes. Esses gastos referem-se à despesa empenhada, 

considerando também a execução dos recursos diretamente arrecadados pelas Fundações de Saúde do 

Estado. 

A execução em 2016 iniciou com um orçamento na LOA de R$ 2.196.647.000,00. Até o mês 

de novembro a dotação atualizada apresentou o valor total de R$ 2.753.590.892,12, despesa 

empenhada de R$ 2.489.303.688,55 com o percentual de execução de 90,4% do orçamento 

autorizado, obtendo no período 24,46% (5º Bimestre RREO/SEFAZ) de Participação da 

Receita Estadual aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012, bem acima do mínimo previsto 

na Constituição Federal, que é de 12%, com isso, o Amazonas figura entre os estados 

brasileiros que mais investem as suas Receitas Estaduais na saúde pública. 

 

 

Outros Recursos Financeiros Recebidos pela Susam 

O Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Susam, obteve recursos adicionais de 

R$ 30 milhões do Ministério da Saúde para aplicação nos serviços de média e alta complexidade. 

Em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS) a Susam recebeu um crédito 

orçamentário de R$ 18.263.021,82 para a ampliação de serviços essenciais na área da saúde.  

 
Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

A Susam realizou chamada dos últimos 968 candidatos remanescente do concurso de 2005. 

Além disso, homologou em abril de 2015 o concurso público realizado em 2014 realizando duas 

chamadas dos aprovados, sendo convocados 2.856 aprovados para o preenchimento de vagas nos 

quadros da Susam e das Fundações de Saúde; e qualificou 1.424 profissionais e trabalhadores do SUS, 

nas áreas de gestão e assistência, por meio da Política de Educação Permanente em Saúde, Programa 

de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS) e outras. 

 

Ouvidoria Estadual do Sus/Am 

A Rede Estadual de Ouvidoria do SUS/AM conta atualmente com 21 unidades estaduais de 

saúde com serviço de ouvidoria implantada. Essas unidades estão subordinadas à Coordenação de 

Ouvidoria do SUS no Amazonas que funciona na sede da Susam. 

 

Complexo Regulador do Estado 

Foi implantado o Complexo Regulador do Baixo Amazonas, sendo o terceiro do Estado. Já 

estão em funcionamento os Complexos Reguladores da Região Metropolitana de Manaus, 
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funcionando na capital e do Alto Solimões, sediado em Tabatinga. Os Complexos Reguladores são 

estruturas responsáveis por ordenar os fluxos de referência dos pacientes na rede assistencial, para 

acesso aos serviços especializados. 

 

Planejamento em Saúde 

A Susam, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e o Hospital do Coração (HCOR), de 

São Paulo, vem realizando etapas do processo de implantação do projeto do Laboratório Regional em 

Saúde, com a intenção de contribuir de forma estratégica para o planejamento, a organização e o 

desenvolvimento de sistemas regionais de saúde.  

 

Informação em Saúde 

A Susam lançou o aplicativo Amazonas Saúde, com o objetivo de auxiliar o usuário no 

acesso aos serviços de saúde da rede pública estadual, além dos serviços e especialidades oferecidas. 

 

Programa Primeira Infância Amazonas (PIA) 

Aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE/AM), a Lei Estadual nº 

4.312/2016, que institui o Programa Primeira Infância Amazonense, visa a promoção do 

desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até os seis anos de idade, por meio da 

integração das políticas públicas desenvolvidas no âmbito da saúde, educação e assistência social do 

estado e dos municípios. 

 

ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Atenção Básica 
A Susam financiou a aquisição de quatro equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde 

Fluvial nos municípios de Itamarati, Tonantins, Tabatinga e Barreirinha para os serviços de atenção 

básica em saúde das comunidades rurais; elaborou Proposta de Cofinanciamento Estadual da Atenção 

Básica para os municípios, com critérios estabelecidos e vinculados ao cumprimento de metas, 

visando ampliar e melhorar a qualidade do acesso aos serviços de saúde para a população, bem como o 

custeio de ações e serviços de saúde na atenção básica;  realizou na Rede Básica Estadual 415.896 

atendimentos nos Centros de Atenção Integral à Crianças (CAICs) e nos Centros de Atenção Integral à 

Melhor Idade (CAIMIs). 
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ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

Rede de Urgência e Emergência 

Na Rede de Urgência e Emergência, a Susam desenvolveu as seguintes ações: 

• 7.791.714 atendimentos nas unidades SPA, HPSA, HPSC e UPAs; 

• 447 remoções de urgência com serviço aeromédico de UTI do interior para capital; 

• Ampliação de 20 novos leitos de observação no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João 

Lúcio Pereira Machado, para pacientes em observação na ala de clínica médica. 

 

Ainda dentre os resultados, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-

Socorro Platão Araújo recebeu certificado de Gestão, Qualidade e Desempenho, expedido pela 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). É o primeiro da rede pública no Estado a 

receber a certificação pela qualidade do serviço prestado na UTI; e a realização, por parte da Susam, 

de 214 atendimentos de saúde dentro da Arena da Amazônia, durante os Jogos Olímpicos em Manaus. 

Foram montados no local cinco postos de saúde, uma área específica para pronto atendimento com 10 

leitos, incluindo dois de UTI e uma equipe com 70 profissionais. 

Rede Cegonha 

A Maternidade Balbina Mestrinho foi credenciada pelo Ministério da Saúde como referência 

da Rede Cegonha no Brasil, funcionando como um dos sete Centros de Apoio da Rede, considerada 

referência na adoção das estratégias que visam assegurar às mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez e ao parto. 

A Maternidade Dona Nazira Daou foi a primeira no Brasil a ter a certificação internacional 

ISO 9001/2008 e passa a adotar o Acolhimento com Classificação de Risco (ACR), denominada 

também de Protocolo de Manchester. 

Foram inaugurados quatro novos postos de Coleta de Leite Humano, dois na Maternidade 

Ana Braga em Manaus, um no município de Itacoatiara e um em Tabatinga. Atualmente, o interior do 

Amazonas conta com quatro Postos de Coleta de Leite Humano (Borba, Tefé, Itacoatiara e Tabatinga).  

Também foi assinado o Termo de Colaboração ao Combate à Violência Obstétrica no 

Estado, junto ao Ministério Público Estadual e Federal.   

 

Rede de Atenção Psicossocial 

Operacionalizada a Rede de Atenção Psicossocial que mantém quatro unidades, como o 

Centro de Atenção Psicossocial Silvério Tundis, Serviço Residencial Terapêutico Lar Rosa Blaya, 
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Pronto - Atendimento Humberto Mendonça, no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro; e Centro de 

Reabilitação em Dependência Química Ismael Abdel Aziz. 

 

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

A Rede beneficiou 5.031 pessoas com órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, por 

meio do Centro Especializado de Reabilitação (CER) III, na Policlínica Codajás. 

 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas             

Foram mantidos 13 contratos com unidades complementares do SUS nos serviços de 

assistência aos nefropatas. 

 

Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD) 

O Programa encaminhou 2.672 pacientes para TFD interestadual, sendo disponibilizado aos 

pacientes e seus acompanhantes todas as passagens aéreas, ida e volta, e ajuda de custo para garantir 

acesso a serviços de saúde não disponíveis ainda no Estado. Mais 1.158 pacientes em permanência 

(pacientes que se encontram na cidade de tratamento) e fazem jus a ajuda de custo com 

pagamento mensal. 

 

Programa Amazonas Saúde Itinerante 

O Programa realizou atendimentos em 23 municípios com 25 ações, totalizando 15.060 

atendimentos, facilitando o acesso dos moradores das sedes e zonas rurais dos municípios do interior a 

diagnósticos e tratamentos especializados, entre consultas médicas especializadas (principalmente as 

oftalmológicas, com entregas de óculos), cirurgias gerais e de catarata.  

 

Transplantes 

Na área do transplante, foram realizados de janeiro a novembro 232 transplantes de córneas e 

nove transplantes de rins, a partir de doadores falecidos; seis transplantes de rins de doadores vivos; 

realização da campanha Setembro Verde, em alusão aos doadores de órgãos, e de conscientização 

junto à população e profissionais da saúde quanto à doação de órgãos.  

 

Atenção Cardiovascular – Hospital Universitário Francisca Mendes 

No Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), no período de janeiro a outubro de 

2016, realizou 67.774 Consultas Ambulatoriais, 350 Cirurgias Cardíacas (adultos e crianças), 189 

Cirurgias Vasculares, 4.560 Procedimentos em Cardiologia Intervencionista, 33.107 Exames 

Especializados para Apoio ao Diagnóstico, destacando 10.484 Raios-X, 6.359 Tomografias 

Computadorizadas, 570 Ultrassonografias, 4.914 Cintilografias, 3.111 Ecocardiografias 
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Transtorácicas, 8.536 Eletrocardiogramas ECG, 664 Testes Ergométricos/Teste de Esforço e 394 

Monitoramentos pelo Sistema Holter 24h.  

O Núcleo de Telemedicina e Telerradiologia do HUFM prioriza a telecardiologia por meio 

da realização de teleconsultas (segunda opinião) em cardiologia e exames diagnósticos cardiológicos a 

distância, atendendo os 61 municípios do interior do Amazonas. No período de janeiro a novembro 

foram realizadas teleconsultas e laudados 41.819 exames, sendo 39.847 Tele-ECG, 1.009 Telemapa, 

876 Teleholter e 5.634 Telerradiologias. 

Como hospital de ensino, atua na comunidade com projetos de extensão junto aos pacientes 

cardiopatas, dentre os quais se destacam o Projeto “Clube do Coração” e o Projeto “Formação de 

Multiplicadores na Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Adolescentes”, que contam com a 

participação de uma equipe multiprofissional do hospital.  

A unidade recebeu 517 alunos da graduação das áreas de medicina, farmácia, enfermagem, 

psicologia, fisioterapia, nutrição e medicina, além de residências médicas em cardiologia, cirurgia 

cardíaca e cirurgia vascular. 

 

Serviço de Atenção Domiciliar 

O Programa Melhor em Casa realizou acompanhamento e tratamento de menor 

complexidade em domicílio, assim como visitas de avaliação para admissão de novos pacientes, 

oportunizando treinamento especializado no domicílio aos familiares e pacientes, visando o resgate da 

autonomia no cuidado. Foram realizados 29.358 atendimentos, mantendo a média mensal de 

aproximadamente 2.670 pacientes atendidos pelo Programa. 

 

Saúde na Comunidade 

Foram realizados 6.376 atendimentos de saúde por equipe multidisciplinar (médico, 

enfermagem, técnico de enfermagem e administrativo), nos eventos do Governo do Estado em 

parcerias com outras secretarias, e atendimento médico semanal nos Centros de Convivências da 

Cidade Nova, Compensa e Aparecida. 

 

Assistência Farmacêutica 

Efetuou o fornecimento de medicamentos e insumos para 110 unidades da rede assistencial 

do Estado (capital e interior); Fornecimento de Medicamentos Especializados (Alto Custo) para 

75.185 pessoas; concedeu apoio às seis unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil; e realizou 

transferência de recursos financeiros aos municípios do interior para a farmácia básica.  
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Transferência de Recursos aos Municípios 

Realizado repasse fundo a fundo de recursos financeiros do Bloco da Média Complexidade a 

54 municípios para o custeio de atividades especializadas. 

 
Outras Ações de Destaque 

O Hospital Infantil Dr. Fajardo realizou 160 cirurgias de correção lábio palatina (também 

conhecida como lábio leporino).      

Descentralizado para o interior do Amazonas, o serviço de Tomografia Computadorizada 

(TC), funcionando no Hospital José Mendes, atende à demanda de Itacoatiara e posteriormente os 

municípios do entorno – Urucará, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucurituba e Itapiranga. Em seis 

meses de funcionamento, realizou-se 400 Tomografias.  

 

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSITENCIAL PRÓPRIO, 
CONTRATADA E CONVENIADA 
 
Consolidado da Produção dos Serviços 
 

PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO SUS  

GESTÃO: ESTADUAL – AMAZONAS - 2016 

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 
SIA SIH 

Quantidade Valor 
(R$1,00)* 

AIH 
 

Valor 
Total (R$ 1,00)* 

Atenção Básica 291.563 - - - 

Urgência e Emergência 496.164 5.453.689,35 62.622 52.010.225,36 

Atenção Psicossocial 11.353 31.550,17 573 256.715,93 

Atenção Especializada 21.485.018 147.130.244,92 90.448 89.709.007,68 

Assistência Farmacêutica 3.464.370 3.293.041,32 - - 

Vigilância em Saúde 3.532 - - - 

TOTAL 25.752.000 155.908.525,76 153.643 141.975.948,97 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial Hospitalar do SUS (SIA/SIH) 
Notas: * Valor Aprovado e Valor Total estão expressos em Reais (R$ 1,00). Dados referentes ao período de janeiro a agosto de 2016. 

 

FUNDAÇÕES DE SAÚDE 

Fundação Hospitalar Adriano Jorge (FHAJ) 

A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) é um órgão estadual integrante da 

Administração Indireta do Poder Executivo vinculada a Susam. É responsável pela implementação da 
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política de atenção em traumato-ortopedia e assistência à saúde em outras especialidades e apoio ao 

diagnóstico, com vistas à integralidade da atenção à saúde, em caráter ambulatorial e hospitalar, bem 

como o desenvolvimento do ensino e pesquisa nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, 

otorrinolaringologia, anestesiologia, ortopedia e traumatologia. Além disso, é habilitado para a 

realização de transplante hepático desde 2012, contando com duas equipes especializadas para realizar 

a retirada de órgãos e tecidos, e transplante hepático.  

Durante o período de janeiro a novembro 2016 prestou 552.966 atendimentos, com uma 

média de 50.270 atendimentos/mês. Destes, 63% (348.167) foram Exames Complementares de Apoio 

Diagnóstico, 32% (174.758) em Atendimentos Ambulatoriais e 5% (30.041) concernentes à 

Assistência Hospitalar. Comparando esses resultados com os obtidos durante o mesmo período do 

exercício de 2015, observa-se uma redução de 12% no quantitativo de atendimentos realizados. 

Dispensou o quantitativo de 309.088 produtos para apoio hospitalar, como Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais (2.264), Medicamentos (91.446), bem como dieta para os pacientes e seus 

acompanhantes (215.298). Na realização de retirada de órgãos e tecidos, foram registradas 418 

captações de órgãos, sendo 398 córneas e 20 rins.  

Com referência aos indicadores de assistência à saúde na área de traumato-ortopedia, o 

índice de cirurgias realizadas foi de 84,01% em relação às cirurgias programadas e o índice de 

consultas ambulatoriais realizadas foi de 41,7% em relação às consultas ambulatoriais gerais 

realizadas na FHAJ. Quanto aos indicadores de assistência à saúde nas outras especialidades médicas, 

o índice de cirurgias realizadas foi de 86,13% em relação às cirurgias programadas; e o índice de 

consultas ambulatoriais realizadas foi de 58,30% em relação às consultas ambulatoriais gerais 

realizadas na FHAJ. 

A área de Ensino e Pesquisa é cadastrada como Instituição de Pesquisa no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), que executa 38 Linhas de Pesquisas distribuídas em nove grupos, além de inserir e estimular 

a geração de jovens cientistas. Nesse contexto foram concluídos 69 projetos de pesquisas de iniciação 

científica/ano na edição jul-2015/jun-2016 do Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), 

fomentados pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).  

Nessa área também é desenvolvido o Programa de Residência Médica, que formou 26 

médicos especialistas titulados em Clínica Médica (9), Cirurgia Geral (8), Otorrinolaringologia (2), 

Ortopedia-Traumatologia (4) e Anestesiologia (3), e integrou 33 novos Médicos Residentes ao Serviço 

Especializado na Clínica Médica (9), Cirurgia Geral (8), Ortopedia-Traumatologia (4), Anestesiologia 

(3), Otorrinolaringologia (1), Dermatologia da Fuam e FMT-HVD (5) e Infectologia da FMT-HVD 

(3). Na área de Internato em Medicina recebeu 305 novos acadêmicos da Universidade do Estado do 

Amazonas (Uea), nos setores de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica, onde, em parceria com várias 
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instituições de ensino, também foi campo de estágio para estudantes de diversas áreas da saúde, 

contribuindo durante o período de janeiro a novembro de 2016 com a formação de 244 alunos. 

Dentre as ações realizadas pela FHAJ até novembro de 2016, destacam-se as mais 

relevantes: 

• Implantou, em parceria com a Susam, o Serviço de Hemodiálise, contando inicialmente 

com estrutura de quatro enfermarias, uma sala de reuso, uma sala para guarda de 

materiais e um consultório, localizados do 4º andar da área hospitalar da Fundação. Em 

outubro desse exercício já somaram 142 pacientes renais crônicos atendidos, tendo 

realizado 8.027 seções de hemodiálise durante o período de março a novembro de 2016. 

• Lançou e executou 100% do Programa de Capacitação em Projetos para a Saúde, 

contribuindo para a ampliação do conhecimento técnico em captação de recursos e 

elaboração de projetos e portfólios institucionais dos servidores públicos que atuam em 

órgãos estaduais na área da saúde. 

• Realizou a primeira cirurgia neurológica de alta complexidade ofertada pelo SUS, em 

parceria com o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, para clipagem de aneurisma 

cerebral em paciente com acidente vascular cerebral (AVC). 

• Conquistou pela quinta vez consecutiva 100% de aprovação dos médicos residentes 

finalistas da FHAJ no Exame de Obtenção do Título de Especialista (TEOT), realizado 

pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 

• Realizou o mutirão de saúde alusivo ao "Dia Mundial da Voz", em parceria com a Uea, 

organizado pelo Programa de Residência Médica de Otorrinolaringologia da FHAJ e 

apoio da Liga Amazonense de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Semsa e 

Forças Armadas, totalizando 76 participantes. 

• Publicou edital de inscrições para seleção de 35 novos projetos de pesquisa do Programa 

de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), edição jul-2016/jun-2017, desenvolvido em 

parceria com a FHAJ nas seguintes áreas de conhecimento: Medicina, 

Epidemiologia/Estatística, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Biblioteconomia, História 

da Saúde, Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Ciências Sociais. 

• Promoveu a VIII Semana de Enfermagem 2016 com o tema “Segurança do Paciente: um 

desafio de todos”, programação alusiva ao Dia Internacional da Enfermagem. 

• Implantou o Serviço de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, dispondo de um canal de 

comunicação entre os usuários do SUS e os gestores da FHAJ. 

• Participou em parceria com a Liga Acadêmica de Hepatologia, do Dia Mundial de 

Combate às Hepatites Virais, ofertando testes rápidos para hepatites B e C no ambulatório 

da FHAJ. 
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• Promoveu a Semana do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), objetivando 

apresentar os resultados dos 69 projetos desenvolvidos durante o período de julho/2015 a 

julho/2016, executados nas áreas de Medicina, Epidemiologia/Estatística, Farmácia, 

Fisioterapia, Psicologia, Biblioteconomia, História da Saúde, Enfermagem, Nutrição, 

Serviço Social e Ciências Sociais; 

• Foram realizadas diversas reformas, adequações, instalações, entre outras benfeitorias, 

para implantação de enfermarias para os serviços de hemodiálise, substituição do setor de 

nutrição clínica, readequação das salas dos serviços de monitoração eletrônica e 

vigilância, serviços de refrigeração, conservação de limpeza, bem como aquisição de bens 

e materiais permanentes diversos e equipamentos médico-hospitalares como monitores 

multiparamétricos para UTI, ventiladores pulmonares, arco em C, entre outros; 

• Convocou profissionais oriundos dos concursos públicos realizados pela Susam nos 

exercícios de 2005 e 2014, empossando 240 profissionais em seu quadro funcional em 

regime de contrato efetivo, sendo 48 profissionais de nível superior, 157 de nível médio e 

35 de nível fundamental.      

    

Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD) 

 

Assistência 

Até novembro de 2016 a FMT-HVD realizou ações de assistência a pacientes portadores de 

doenças tropicais e infecciosas em um quantitativo de 299.405 atendimentos, 1.101.092 exames 

laboratoriais e 30.664 exames de imagem, totalizando 1.131.756. 

 

Ensino e Pesquisa 

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 stricto-sensu.  

O Departamento de Pós Graduação Lato Sensu recebeu até novembro de 2016 um total de 

1.458 alunos de instituições locais, assim distribuídos: 212 da UEA (117 internos e 95 da graduação), 

169 da Ufam (116 internos e 53 da graduação), 445 da Nilton Lins (82 internos e 363 da graduação), 

632 da Uninorte, sendo todos da graduação e 28 de outras instituições (nacionais e internacionais) dos 

quais 467 alunos são oriundos da Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias.  

Nos programas de Residência foram matriculados 60 residentes, sendo 34 na Residência 

Médica, nos programas de Dermatologia, Infectologia, Medicina Tropical, Hepatologia e Pediatria, e 
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26 na Residência Multiprofissional, nos programas de Infectologia e Terapia Intensiva nas áreas de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia.  

Com relação ao Stricto Sensu, no Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical, que 

funciona em parceria com o FMT-HVD e a UEA, foram matriculados 67 alunos (36 de mestrado  

e 31 de doutorado) e realizadas sete defesas (seis de mestrado e um de doutorado).  

Nas atividades de Pesquisa, mais de 100 projetos estão em andamento e a maioria envolve 

alunos de mestrado e doutorado e 25 estão vinculados ao Programa de Apoio à Iniciação Científica 

(Paic), envolvendo alunos de graduação, contribuindo na formação científica de novos pesquisadores. 

 

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) 

A FCecon tem seus trabalhos voltados para a Assistência à Saúde Oncológica, e no decorrer 

dos meses de janeiro a novembro de 2016 realizou atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico na qualificação de profissionais, contribuindo para o aprendizado e melhoria dos 

processos internos e das atividades educativas, preventivas e de detecção precoce do câncer, bem 

como para a eficiência nos serviços de tratamento e controle dos pacientes oncológicos que, aliados à 

eficiência na gestão de recursos, impactou efetivamente nos objetivos, diminuindo a mortalidade do 

câncer. 

As atividades relacionadas ao atendimento hospitalar de internação demonstram uma taxa de 

ocupação de 72,74%, com tempo médio de permanência de nove dias. A mortalidade hospitalar foi de 

7%, compreendendo os setores concernentes à UTI, Centro Cirúrgico, Emergência e Enfermarias. 
 

ATIVIDADES REALIZADAS NA FUNDAÇÃO CECON - 2016 

SERVIÇOS TOTAL 

Novos inscritos (abertura de novos prontuários) 4.556 

Consultas médicas 70.782 

Consultas de nível superior 22.250 

Procedimentos médicos 1.958 

Enfermagem 96.481 

Odontológicos 12.466 

Serviço Social 12.916 

Psicologia 1.757 

Fonoaudiologia 1.062 

Fisioterapia 9.951 

Procedimentos Médicos Cirúrgicos Ambulatoriais 410 

Anatomia Patológica 4.493 

Imagenologia 34.195 
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Conclusão 

Endoscopias 1.530 

Patologia clínica 480.591 

Radioterapia 52.717 

Quimioterapia 12.769 

Hemoterapia 51.204 

Terapia da Dor 12.358 

Total (Atendimento Ambulatorial) 884.446 

Cirurgias  2.323 

Internações 3.370 

Urgências (atendimentos) 13.200 

UTI 442 

TOTAL (Atendimento Hospitalar) 19.335 
Fonte: Setor de Epidemiologia e Estatística – FCECON 
Nota: Dados computados de janeiro a novembro de 2016. 

 
Tratamento e Controle do Câncer  

Com base nos dados de janeiro a novembro de 2016, os serviços disponibilizados à pessoa 

com câncer alcançaram a marca de 74 % no atendimento ambulatorial e 69% no hospitalar.  

Esses resultados qualificaram a atenção à saúde, ampliando o acesso equitativo aos serviços, 

onde o Governo do Estado investiu R$ 10,7 milhões no primeiro semestre de 2016 na aquisição de 

medicamentos para o tratamento de pacientes da FCecon; e priorizou o Serviço de Quimioterapia, com 

a aquisição de medicamentos de alto custo, ou seja, de 1ª linha e protocolos exclusivos, visando a 

sobrevida do paciente, menores efeitos colaterais e melhores resultados no tratamento do câncer. 

Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e a UEA, está 

em fase de conclusão na Fcecon a implantação da primeira Sala Inteligente do Norte do País para a 

realização de cirurgia de alta complexidade com técnicas minimamente invasivas. A vantagem está na 

maior precisão dos procedimentos, proporcionando recuperação muito mais rápida ao paciente. 

A Fundação desenvolveu também várias ações de humanização voltadas à qualidade na 

assistência ao paciente oncológico e aos funcionários, sua força de trabalho. Entre elas, o trabalho 

“Videohisteroscopia ambulatorial sem anestesia no serviço público de Manaus, Amazonas: uma 

abordagem humanizada, esclarecedora e lúdica, visando a adesão e resolutividade dos casos”, 

destaque no 1º Congresso sobre Humanização; Acolhimento e Arte na Saúde, em Salvador - Bahia, 

sendo selecionado para concorrer com ações desenvolvidas em todo o País em uma das três categorias 

do 1o Prêmio Humaniza. 
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Atividades Educativas, Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer 

A FCecon priorizou nesse período a mobilização social com utilização de estratégias que 

chamam atenção para os Fatores Externos de Risco do Câncer e a importância dos exames de 

prevenção ou detecção precoce. 

Dentre as atividades realizadas, destacam-se: 

• Realização de 103 palestras educativas em Escolas do Ensino Médio e Fundamental, 

com 6.169 ouvintes;  

• Distribuição de 50 mil folders de Colo e Mama; 

• Dia Mundial de Combate ao Câncer na Fcecon; 

• Dia Internacional da Mulher na Fcecon, em parceria com a Fametro; 

• 4º Reunião do Conselho Consultor para publicação: “Câncer na criança e do adolescente 

no Brasil”; 

• Capacitação para novos Coordenadores do Programa Nacional do Controle do 

Tabagismo (RJ); 

• Encontro Técnico com os Registros de Câncer de Base Populacional, evento que 

aconteceu na cidade do Rio de Janeiro /RJ; 

• Capacitação para novos Coordenadores do Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo (RJ); 

• Dia Mundial sem Tabaco na Fundação Centro de Controle de Oncologia em Manaus, 

onde se reuniram alunos da Escola Petrônio Portela para um Ciclo de Palestras;  

• VII Encontro Técnico Anual de Avaliação das Ações em Vigilância e Registros de 

Câncer (RJ); 

• Dia Nacional de Combate ao Fumo (na Vila Olímpica de Manaus, Oficina Nacional 

sobre a Implementação de Diretrizes para Detecção Precoce de Câncer no Brasil (RJ). 

De acordo com dados dos Sistemas de Informação em Câncer de Colo Uterino (Siscolo), de 

janeiro a outubro de 2016 foram registrados no Amazonas 133.013 Exames Citopatológicos do Colo 

Uterino (preventivo). Desse total, 2.505 mulheres foram diagnosticadas com Atipias de Significado 

Indeterminado, 1.282 com Lesões de Baixo Grau, 539 com Lesões de Alto Grau e 15 mulheres com 

Câncer de Colo Uterino.  

Segundo o Sistema de Informação em Câncer de Mama (Sismama), foram registrados de 

janeiro a outubro de 2016 no Amazonas um total de 26.493 Mamografias, sendo 303 diagnósticas e 

26.160 de Rastreamento. Dessas mulheres submetidas à Mamografia, 2.773 tiveram o diagnóstico Bi-

Rads 0, 106 Bi-Rads 4, 26 Bi-Rads 5 e 1 Carcinoma de Mama (Bi-Rads 6). 

A abertura do “Movimento Mundial Outubro Rosa 2016” aconteceu na Fcecon, com a 

participação de representantes de organizações não governamentais (ONGs), secretarias estaduais e 

municipais e da sociedade civil, simbolizando a luta contra o câncer de mama e, no caso do 
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Amazonas, também contra o de colo uterino. Além da Fcecon, várias instituições públicas e privadas 

participam da campanha iluminando de rosa seus prédios.  

As Secretarias Municipais de Saúde intensificaram suas atividades no mês de outubro, 

realizando palestras com os temas Câncer de Colo do Útero e Mama, aumentando a oferta dos Exames 

Citológicos do Colo Uterino e Mamografias. Nesse ano, a Fundação contou com a parceria da 

Marinha do Brasil, que atendeu a população feminina do rio Purus, realizando mamografia e exames 

preventivos, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. 

Várias palestras educativas e eventos foram realizados durante o Movimento Outubro Rosa 

nos seguintes órgãos/entidades: VII Comando Aéreo Brasileiro,  Unidade Prisional Semiaberta 

Feminina de Manaus – Projeto de Extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Amazonas; Stek da Amazônia Ltda, Seduc, Infraero, Eucatur; Ambev, Manaus Ambiental, Senai, 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Siemens do Brasil, Companhia Nacional de Abastecimento  

(Conab), Policlínica Gilberto Mestrinho, Laghi Engenharia Ltda., Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus (Ieadam), Cce da Amazônia, Exército Brasileiro, Technos, Fiocruz, e O.M. Boat. 

O encerramento oficial do Movimento Mundial Outubro Rosa aconteceu na orla da Ponta 

Negra de Manaus, com uma grande Caminhada, que contou com a participação de aproximadamente 

1.000 pessoas. 

 
Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

A FCecon fortaleceu suas atividades de ensino e pesquisa com uma equipe de mais de 150 

pessoas diretamente envolvidas em atividades de ensino e pesquisa, dentre pesquisadores e 

acadêmicos. A instituição desenvolveu e apoiou mais de 70 projetos de pesquisa ligados à oncologia, 

envolvendo níveis de iniciação científica, especializações, conclusões de curso, mestrado e doutorado, 

com o reconhecimento por meio de premiação no nível nacional de alguns desses estudos. 

O Programa de Apoio de Iniciação Científica (Paic) contou com a parceria da Fapeam para a 

conclusão de 47 estudos e o início de mais 40 novos projetos de pesquisa.  

Ao longo do ano, a instituição atendeu cerca de 1.643 alunos em estágios acadêmicos, 

internatos e programas de residências médicas e multidisciplinares nas diversas áreas, fortalecendo a 

missão institucional de contribuir na formação de profissionais de saúde no estado do Amazonas. 

Foram várias as atividades de ensino com realização de 35 atividades científicas e educativas com a 

participação de um total de 740 pessoas. 

A FCecon mantém seis programas de residência médica credenciados junto ao MEC: 

Anestesiologia, Cancerologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Mastologia, totalizando 22 médicos residentes apenas em 2016. 

A Fcecon, a partir de resultados obtidos em estudos voltados para epidemiologia e 

alternativas de rastreio do câncer de colo do útero no Amazonas, em parceria com centros de pesquisa 
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nacionalmente reconhecidos, Secretaria Estadual de Saúde e atores da iniciativa privada está 

coordenando uma proposta inovadora de prevenção, diagnóstico e tratamento dessa neoplasia, o que se 

espera em médio prazo reduzir drasticamente o número de casos no Estado. 

 

Atendimento à População Indígena 

De janeiro a novembro de 2016 foram atendidos 465 pacientes indígenas com a realização de 

100% da meta física planejada. Esse número inclui consultas médicas, exames e tratamentos, 

cirurgias, radioterapia, quimioterapia, terapia da dor e cuidados paliativos e outros serviços 

necessários ao diagnóstico e tratamento do paciente oncológico, além dos esforços para aumentar a 

eficiência, rapidez e qualidade nos serviços de saúde e humanizar o atendimento e assim reintegrá-lo 

ao seu povo, sua cultura e costumes, garantindo sua qualidade de vida.   

 

Investimento em Saúde 

Para o tratamento contra o câncer no Amazonas, com a entrega do Acelerador Linear para a 

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e a inaugurado 

o Serviço de Radioterapia Dr. Abelardo Rodolfo Lemos Pampolha. O novo equipamento, com 

tecnologia de ponta no tratamento de qualidade contra o câncer, vai multiplicar a capacidade de 

serviços da unidade por dia.  

O Governo do Estado do Amazonas, por intermédio do Fundo de Promoção Social, destinou 

recursos na aquisição de uma nova fonte para a bomba de cobalto, conferindo maior eficiência e mais 

segurança no tratamento do tumor e, ao mesmo tempo, preservando os tecidos normais. 

Os investimentos voltados à revitalização da Radioterapia incluíram a aquisição de um grupo 

gerador de 500 KVA exclusivo para a Casamata e duas fontes de iridium americanas, para a 

braquiterapia.  Um novo aparelho de braquiterapia também está em fase de aquisição e complementará 

as ações de combate ao câncer de colo uterino, o mais frequente nas mulheres no Amazonas. 

O Hospital recebeu vários aparelhos, entre os quais videoendoscópio, broncoscópio, 

colonoscópio, pinças para histeroscopia e um novo monitor, carrinho para procedimentos, impressora 

de exames, nobreak e videoprocessadora de imagem com luz xenon, além de uma torre de vídeo nova 

e 14 pistolas para biópsia. Com os novos equipamentos, aumentará a oferta de serviços da endoscopia, 

procedimentos essenciais para o diagnóstico de neoplasias malignas, entre outros equipamentos que 

contribuíram para o fortalecimento e ampliação da Política de Atenção Oncológica no Amazonas, uma 

das prioridades do Governo do Estado na área da saúde, aumentando a eficiência, rapidez, qualidade 

nos serviços e humanização d saúde. Assim, assegurou a integralidade da   assistência   à   saúde e 

promoveu a melhoria da qualidade de vida do paciente oncológico. 
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Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) 

 

Instituição vinculada à Susam, responsável pelos processos de captação, coleta, tratamento e 

distribuição de sangue. Atua na capital e nas Unidades de Coleta e Transfusão no interior. Integra a 

rede nacional de hemocentros e segue as diretrizes do Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados 

(Pró-Sangue) do Ministério da Saúde. 

A FHemoam é centro referencial de diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas na 

região Norte. Apesar de possuir poucas enfermarias e ambulatórios, oferece tratamentos 

especializados, pronto atendimento, serviço odontológico, acompanhamento fisioterápico, psicológico 

e social, bem como terapia transfusional para os portadores de hemopatias, além de estar presente em 

50 dos 62 municípios do Amazonas, sendo 42 Agências Transfusionais e 8 Unidades de Coleta e 

Transfusão.  

 

Hemoterapia 

Responsável pela coleta, análise e distribuição de sangue no Estado, a Hemoterapia atende as 

unidades de saúde da rede pública e privada, da capital e do interior, contando com a colaboração 

voluntária de doadores eventuais e regulares. É certificada como um Centro de Referência em 

Hemoglobinopatia da região Norte. 

As coletas de sangue são realizadas na sede e no Posto de Coleta da Maternidade Ana Braga, 

ou em empresas, escolas, igrejas, comunidades e praças públicas, com o suporte de uma Unidade 

Móvel.  

 

Hematologia 

A FHemoam trata as doenças graves do sangue, incluindo-se as hemoglobinopatias (anemias 

falciforme, talassemias), coagulopatias (hemofilia, doença de Von Willwbrand) e doenças 

oncohematológicas, a exemplo de leucemias e linfomas, oferecendo tratamento multidisciplinar, 

envolvendo atendimento médico-ambulatorial, internação, urgência 24 horas e apoio social, além de 

atendimento odontológico, fisioterapêutico e psicológico. 
 

SERVIÇOS PRODUZIDOS NA FUNDAÇÃO HEMOAM - 2016 

SERVIÇOS ATENDIMENTO 

Exames Sorológicos realizados em amostras de sangue de doadores da Capital e 
do Interior 271.122 

Exames Confirmatórios de Sorologia em amostras de sangue de doadores da 
Capital e do Interior 30 

Nat 114.948 
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Conclusão 
Exames imunohematológicos 42.249 

Atendimento serviço social – doador 9.282 

Hemocomponentes produzidos 98.470 

Doações Aptos e Inaptos 94.638 

Atendimento ambulatorial+atendimento  75.454 

Atendimento quimioterápico 3.657 

Atendimento transfusional 8.844 

Atendimento de enfermagem 18.851 

Atendimento odontológico 2.892 

Atendimento serviço social – paciente 17.928 

Atendimento psicológico 1.536 

Atendimento fisioterápico 3.125 

Número de internações 455 

Exames sorológicos realizados em amostras de sangue de pacientes da capital e 
do interior 4.892 

Exames confirmatórios de sorologia em amostras de sangue de pacientes da 
capital e do Interior 6 

Exames realizados pelo laboratório de análises clínicas 515.949 

Treinandos capacitados 313 

Número de eventos realizados pelo Hemoam e eventos que os servidores 
participaram (cursos, seminários, etc.) 26 

Fonte: FHemoam 
Nota: Dados coletados até setembro de 2016. 
 

Ações realizadas no período de janeiro a setembro de 2016 

• Continuidade no programa de re-estruturação da Hemorrede. 

• Aquisição dos equipamentos para implantação de 8 Hemonúcleos no interior. 

• Continuação no mestrado em Hematologia. 

• Prosseguimento da construção do Hospital do Sangue, obra de 15.000m² para 150 novos 

leitos. 

• Implantação dos Laboratórios de Fracionamento em Coari e Itacoatiara; NIR (Núcleo Interno 

da Regulação); e laboratório de Genômica e Biologia Molecular. 

• Ampliação do almoxarifado da FHemoam. 

• Aquisição de equipamentos para a Hemorrede. 
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• Prosseguimento na construção do Banco de Sangue do Cordão Umbilical. 

• Qualificação do profissionais técnicos de nível médio e superior do Hemonúcleos em 

Hemoterapia. 

• Pós-graduação em Análises Clínicas, em parceria com a Uea. 

• Mestrado em Ciências Aplicadas à Hematologia, em parceria com a Uea. 

• Parceria Brasil/Haiti para aluno de mestrado em Ciências Aplicadas à Hematologia, em 

parceira com a Uea. 

• Cursos de Atualização em Imunohematologia, em parceria com a Biorad; Administração de 

Equipamentos, em parceira com empresa privada; Hemoterapia das Agências Transfusionais 

da Capital (Maternidade Nazira Daou, Maternidade Azilda, Hospital da Criança da Zona Sul, 

Hospital Francisca Mendes, etc.); e Qualificação de Transporte de Hemocomponentes de 

Hemorrede, em parceria com a DUH, NAGT e Setor de Transporte; Técnico em Hemoterapia, 

em parceria com o Cetam. 

 

Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuam) 

 
Assistência  

Na área assistencial, a Fuam realizou 320.918 procedimentos em Dermatologia Geral e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids; atendidos 68 casos de Dermatologia, por meio de 

Teleconsultas/Teleassistência (videoconferência), em tempo real, utilizando o ambulatório virtual. 

 
Ensino e Pesquisa  

Foi elaborado o Fluxograma de Tramitação de Protocolos de Pesquisa que regulamenta o 

fluxograma a ser seguido pelos pesquisadores e publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas; 

elaborado o Regimento de Criação da Comissão Técnico-Científica da Fuam. Essa Comissão tem 

caráter normativo, consultivo e educativo, é de composição multidisciplinar e formada por equipe de 

profissionais qualificados e experientes no desenvolvimento de protocolos de pesquisa. O Regimento e 

a composição dessa Comissão foram publicados no Diário Oficial do Estado do Amazonas no dia 

05/04/ 2016; elaborada a Proposta de Criação do mestrado em Dermatologia Clínica e Experimental.  

A proposta de criação do mestrado profissional em dermatologia foi submetida à aprovação 

da Capes em maio de 2016; a proposta de criação do Curso de mestrado profissional em Dermatologia 

Clínica e Experimental Stricto Sensu, na área de Medicina I, é uma iniciativa conjunta da Diretoria da 

Fuam e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Propesp) da Uea. Essa iniciativa é resultado de 

amadurecimento de discussões internas na Fuam a respeito da formação qualificada de recursos 

humanos orientados para assistência, pesquisa clínica relativa às questões prioritárias de Saúde Pública 

no Brasil e, especialmente, caros à região Amazônica, com impacto nas doenças dermatológicas. 



 

 

59 

 

Nesse contexto, o acompanhamento epidemiológico de diversas dermatoses atendidas na Fuam vem 

demonstrando ser necessário aumentar a gama de profissionais qualificados e titulados, aliando assim 

a assistência à pesquisa em áreas estratégicas para mitigar problemas ainda graves de dermatologia 

sanitária, infecciosa, inflamatória e oncológica. A estratégia, identificada e bem sucedida em diversos 

hospitais e unidades de assistência integrada à pesquisa, é de ampliar a massa crítica de pesquisadores 

com mestrado e, consequentemente, doutorado, dentre os profissionais de saúde da instituição. Foram 

realizados oito eventos científicos, que visaram a capacitação dos profissionais de saúde, tanto no 

nível médio quanto superior, com 452 participantes e doze treinamentos presenciais, que visaram à 

capacitação dos profissionais de saúde nos níveis médio e superior, com 151  

participantes; treinamentos realizados por videoconferência a distância em EAD, através da 

Telessaúde, onde foram ministradas aulas para Profissionais de Saúde de nível médio e superior de 

dezessete municípios do estado do Amazonas, com 581 participantes, sendo 227 de nível médio e 354 

de nível superior; palestras educativas realizadas por profissionais da Fuam fora da instituição sobre 

Hanseníase, ISTs e dermatoses da atenção básica, para 408 pessoas treinadas; recebeu 133 

profissionais do estado do Amazonas, de outros estados brasileiros e de várias regiões do mundo, que 

participaram de estágios em Dermatologia Tropical, onde participaram de cursos de curta duração e 

treinamento; publicados 5 artigos científicos em revistas especializadas; em andamento 21 Projetos 

Científicos. 

Os Médicos residentes, por meio do Programa de Residência Médica em Dermatologia, 

participaram e apresentaram 6 Trabalhos no Congresso Brasileiro de Dermatologia 2016, realizado em 

Porto Alegre, e 2 Trabalhos no XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, realizado na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

  Monitoramento do Programa de Hanseníase 

No monitoramento das ações do Programa de Hanseníase, foram realizados no Estado, 

17.562 atendimentos, assim distribuídos: 11.246 exames dermatológicos; 6.316 consultas médicas; 

160 casos novos; 303 avaliações de incapacidades e 1.238 profissionais treinados e sensibilizados.  

Dos atendimentos realizados no Estado, 7.789 foram realizados na Capital e 8.773 no 

interior do Estado.  

Em Manaus foram realizados 4.777 exames dermatológicos e 4.012 consultas médicas em 22 

Ações Externas nas diversas regiões da cidade, (6 mutirões, 3 ações em Escolas, ação Global e outras 

ações em parcerias). 

No interior do Estado, das 72 viagens em 53 municípios foram realizados 6.469 exames 

dermatológicos e 2.304 consultas médicas, 106 casos novos de hanseníase, 303 avaliações do grau de 

incapacidade e 1.238 profissionais treinados e sensibilizados. Dos municípios monitorados, dois foram 

beneficiados com a realização de 56 cirurgias preventivas e corretivas.  
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Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) 

 

A FVS tem como finalidade “buscar a melhoria da qualidade de vida da população do 

Amazonas, por meio da promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias 

epidemiológica, sanitária e ambiental e laboratorial, bem como no controle de doenças e agravos, 

incluindo dentre outras, a educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais”. 

Tem como competência a gestão e coordenação dos Sistemas Estaduais de Vigilâncias 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental em Saúde; dos Laboratórios de Saúde Pública e dos Sistemas 

de Informação no âmbito da Vigilância em Saúde. Compete também a coordenação estadual dos 

programas de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, dentre outras ações pertinentes. 

 

Atividades Relevantes/Resultados Impactantes 
 

Programa de Controle da Malária 

Em 2016, o programa alcançou resultados inéditos, registrando a ocorrência de 39.482 casos 

de malária, representando uma redução de 40 % em relação ao mesmo período de 2015. Para 

consecução desse resultado, investiu-se na formação de recursos humanos e reorganização de serviços 

de diagnóstico e tratamento da doença, realizando 486.555 exames laboratoriais, com o respectivo 

tratamento. Ocorreu a intensificação das ações de controle vetorial e reordenamento dessas ações, 

disponibilizando inseticidas, combustível e equipamentos. Foram realizadas 44.133 borrifações 

intradomiciliares. Enquanto estratégia de proteção individual, foram distribuídos 23.500 mosquiteiros 

impregnados com inseticidas em sete municípios. Outro fator importantíssimo que contribuiu também 

para alcance desse resultado positivo foi o compromisso político do governo junto à FVS/AM e com 

os gestores municipais, onde foi aprovado o Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária 

- PIACM 2016, com a pactuação das metas de redução de casos de malária pelos 14 municípios 

prioritários. Foi lançado o aplicativo MALARIATRAT desenvolvido pela FVS/AM, em parceria com 

a PRODAM, permitindo a consulta por todos os profissionais da saúde sobre orientações para o 

tratamento da doença. Foi realizado o I Seminário Alusivo ao Dia Mundial de Luta contra a Malária 

em Manaus, com a participação de profissionais de saúde e pesquisadores das 3 esferas de governo.  

 

Programa de Controle da Dengue e da Chikungunya e ZiKa 

O estado do Amazonas notificou 14.552 casos de Dengue em 2016. Também transmitidas 

pelo Aedes aegypti, foram registradas epidemias por novas doenças emergentes: Chikungunya, com 

1.028 casos; e Zika Vírus com 5.889 casos, sendo 1.423 casos em grávidas. O monitoramento da 

ocorrência de microcefalia registrou 48 casos de crianças que nasceram com esta má formação, sendo 

cinco casos diretamente associados com o Zika Vírus ocorridos em Manaus. Conforme as diretrizes do 
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Programa Nacional de Controle de Dengue (PNCD), 45 municípios do Amazonas são considerados 

prioritários para as ações de vigilância e controle da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Foram 

identificados e eliminados focos e/ou criadouros de Aedes aegypti em 769.919 imóveis inspecionados 

no Amazonas, assim como foram adquiridas e distribuídas 200.000 capas destinadas às medidas 

complementares, visando a redução dos índices de infestação do Aedes aegypti em reservatórios de 

água, das quais a Semsa - Manaus recebeu 45.000.Todos os municípios prioritários receberam apoio 

técnico, monitoramento e capacitação, nas ações de prevenção e controle das doenças e nas ações de 

controle vetorial. Adicionalmente, a FVS/AM está desenvolvendo o Projeto de Monitoramento e 

Controle de mosquitos vetores para avançar no conhecimento científico e tecnológico e no controle do 

Aedes aegypti e Aedes albopictus em quatro municípios (Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Tabatinga 

e Guajará).  

Dentre as várias estratégias utilizadas no combate ao vetor e com o objetivo de envolver as 

instituições públicas estaduais nessa luta, o Governo do Amazonas, conforme Decreto nº 36.640 de 22 

de janeiro de 2016, determinou a formação de Brigadas contra o Aedes aegypti em todas as 

instituições públicas estaduais, com extensão às federais. A FVS/AM treinou 318 instituições públicas 

estaduais, federais e internacional (Unicef) e 2.458 pessoas foram capacitadas como multiplicadores 

do Programa. Foram implantadas 715 equipes de Brigadas com 2.161 brigadistas na capital do 

Amazonas. No interior do Estado, 27 municípios foram treinados, formando 785 multiplicadores para 

a implantação das Brigadas.  

 

Programa Nacional de Imunizações 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do estado do Amazonas manteve em sua rede 

de frios, estoque suficiente para atender as demandas de seus 62 municípios, apesar da crise instalada  

no País, com a redução de vacinas, soros e/ou imunoglobulinas. Foram aplicadas 2.172.511 doses de 

imunobiológicos. O PNI/FVS/AM executou a coordenação estadual das campanhas de vacinação para 

o público alvo (contra influenza, multivacinação, contra HPV em meninas na faixa etária de 9 a 13 

anos e contra pólio) nos 62 municípios. Implementou o sistema de informações do PNI, com a 

capacitação de RH nos 62 municípios do Estado.  

 

Programa de Prevenção e Controle de Zoonoses  

Visando a prevenção e o controle das Zoonoses, foram realizadas as seguintes ações: 

• Monitoramento e a avaliação das medidas de controle de Zoonoses pelos 62 municípios; 

• Coordenação Estadual da Campanha de vacinação antirrábica animal, sendo que, 60% 

dos municípios finalizaram a campanha até novembro de 2016, totalizando os resultados 

parciais de 76,75% cães vacinados e 88,39% de gatos vacinados;  

• Notificação de 1.845 acidentes por animais peçonhentos; 
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• Atendimentos antirrábicos humanos no Amazonas no total de 7.038 até novembro de 

2016; 

• Atividades de educação em saúde para prevenção e controle populacional de morcegos 

hematófagos, devido às agressões humanas sofridas por essa espécie animal nos 

municípios de Novo Airão, Japurá, Uarini, Tabatinga, Benjamin Constant, Codajás e 

Manaus. 

 

Programa de Controle da Tuberculose 

Ações desenvolvidas: 

• Coordenação, apoio técnico, monitoramento, avaliação e supervisão do Programa 

Estadual de Controle da Tuberculose nos 62 municípios; 

• Coordenação do 1º. Seminário sobre Tuberculose em Manaus, em parceria com o 

Comitê Estadual de Combate à Tuberculose e Semsa/Manaus;  

• Visitas de monitoramento do programa em 11 municípios;  

• Videoconferência sobre Tuberculose para 47 municípios e transmissão do 1° Seminário 

sobre Tuberculose para o interior, em parceria com a Pastoral da Saúde. 

 

Programa de Controle da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA)  

Ações desenvolvidas: 

• Coordenação Estadual do Programa Vigiágua; 

• Supervisão das Ações do Programa nos municípios de Novo Aripuanã, Iranduba, Atalaia 

do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Careiro e Tefé.  

• Distribuição de 3.284.457 unidades de hipoclorito de sódio a 2,5 % para os 61 

municípios e de 140.450 unidades de hipoclorito de sódio a 2,5 % para órgãos parceiros 

(Semsa Manaus, Anvisa e Fundação Amazônia Sustentável).  

• Doação de equipamentos de Laboratório de Vigilância da Qualidade da Água de 

Consumo Humano para as Secretarias de Saúde dos municípios de Careiro, Maués, 

Benjamin Constant e Tabatinga.  

• Distribuição de insumos para a coleta e análise de amostras de água para consumo 

humano, visando dar suporte às atividades do Programa Vigiágua nos 19 municípios 

implantados. 

 

Desastres naturais 

Ações implementadas: 
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• Supervisão do Programa de Vigilância de Populações Expostas a Desastres Naturais, 

Tecnológicos e Eventos de Massa (Vigidesastres), nos municípios de Benjamin 

Constant, Boca do Acre, Humaitá e Careiro da Várzea, visando a preparação dos 

municípios para o enfrentamento de grandes cheias e grandes estiagens dos rios;  

• Supervisão do Programa de Vigilância à População Exposta a Produtos Químicos 

(Vigipeq), em Presidente Figueiredo e Itacoatiara. 

 

Investigação de Surtos no Estado  

Investigação de surtos de doenças diarréicas agudas em diversos municípios, bem como a 

ocorrência de doenças relacionadas às enchentes e às secas e aos casos de microcefalias. 

 

Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/AM) 

Implantação do diagnóstico pela metodologia de PCR (Polimerase de reação em cadeia) em 

tempo real dos agravos do vírus da Dengue, Chikungunya, e Zika no Estado; Implantação e 

monitoramento do exame de Cultura de Micobactéria; Realização de 30.806 exames laboratoriais de 

apoio às vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, pelo Lacen/AM e de 4.066 exames pelo 

Laboratório de Fronteira de Tabatinga (Lafron). 

 

Artigos Científicos 

Submissão do artigo científico "Mortality Predictors in Patients with Severe Dengue in the 

State of Amazonas, Brazil", e do artigo científico, título: "The socioeconomic factors and the 

indigenous component of tuberculosis in Amazonas" elaborados por pesquisadores da FVS/AM e dos 

Consultores da Fiocruz-RJ, UERJ e UFRJ, apoiados e financiados pela Fapeam, à Revista PLoS ONE. 

 

Aquisição e Distribuição de Equipamentos 

Distribuição de Motores de popa -15HP (7), Veículo tipo pick up (04), lanchas 7,0m com 

motor de popa 90HP (2), Caminhão baú frigorífico (1), Termonebulizadores (01), Pulverizadores 

costal (2), Microscópios binoculares (22), Turbidímetros (2), Autoclave (1), Geladeiras verticais (18), 

Freezer vertical, Balanças de precisão (2), Grupo gerador (01) e Equipamentos de informática nos 

municípios de Autazes, Amaturá, Borba, Coari, Eirunepé, Itapiranga, Itacoatiara, Jutaí, Parintins, 

Pauini, Manaus, Maués, Tabatinga, Lábrea, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, 

Urucará, Nhamundá, Novo Aripuanã; Benjamin Constant, Humaitá, Tefé; Fonte Boa, Presidente 

Figueiredo, Tonantins, Alvarães, Barcelos e Maraã. 
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Outras Ações Impactantes de Vigilância em Saúde 

• Realização de Campanha para tratamento Quimioprofilático das Geohelmintíases em 49 

Municípios e de Tracoma em 06 municípios do Amazonas. 

• Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) - implantação em cinco 

estabelecimentos de Saúde da capital e no município de Carauari. Foram realizados 57 

monitoramentos em 23 unidades de urgência e emergência, hospitais e maternidades e em 41 

hospitais de 39 municípios do Estado, com NVEHs implantados e funcionando. 

• Realização e Coordenação da I Jornada de Iniciação Científica na FVS-AM, para alunos de 

graduação de Universidades Públicas e Privadas do Amazonas, bolsistas do Programa de 

Apoio à Iniciação Científica - PAIC/ FVS-AM/ Fapeam. 

• Monitoramento da vigilância dos óbitos nos 62 municípios do Estado por meio da 

investigação, como contribuição para redução da mortalidade materna e infantil.  

• Acompanhamento, monitoramento e capacitação nos sistemas de mortalidade, nascidos vivos 

e de doenças de notificação compulsória. 

• Realização da primeira fase do projeto “Doenças Tropicais negligenciadas em Manaus” - 

controle integrado de parasitas intestinais, em áreas beneficiadas pelo projeto Prosamim, na 

cidade de Manaus. 

• Coordenação Estadual da Campanha de “Cuidados com Medicamentos e os Riscos da  

Automedicação”, com a realização de um Fórum sobre este tema. 

• Participação das ações de vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental, na fase 

preparatória e durante os Jogos Olímpicos, realizados em Manaus, em 2016. 

• Realização de 49 capacitações pelos setores da Fundação de Vigilância em Saúde, com um 

total de 6.340 profissionais de nível superior e de nível médio treinados em várias áreas de 

vigilância em saúde dos municípios. 

• Desenvolvimento das ações do Projeto Vida no Trânsito: Elaboração e execução do Projeto 

Vida no Trânsito em parceria com outras instituições do Estado, do município de Manaus e 

Organizações não Governamentais do Estado, com realização da corrida pela paz no trânsito, 

realização do Dia Mundial pela Paz no Trânsito em Manaus e Maio-Amarelo com o 

desenvolvimento de atividades simultâneas de prevenção aos acidentes de trânsito em todas as 

zonas de Manaus. 

 

Situação da Malária no Estado do Amazonas - Período de 2004 a 2016 

A Malária, por ser uma doença endêmica da região, continua a ser um dos principais 

problemas de saúde pública no estado do Amazonas, o que mostra um grande desafio para o 

enfrentamento da doença. No entanto, o Governo do Estado tem investido massivamente para o 

controle dessa doença. O envolvimento e o compromisso de centenas de agentes de endemias, alguns 
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gestores de saúde nos municípios do Amazonas, além do empreendedorismo e competência dos 

técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, conseguiu-se uma redução de 40% dos 

casos de malária entre janeiro a outubro de 2016, comparado ao mesmo período do ano anterior. 

Foram notificados nestes 10 meses do ano, o total de 39.482 casos de Malária, o menor número dos 

últimos 13 anos, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

 
Fonte: Sivep Malária/MS-Datasus 
Nota: Dados atualizados em 4 de novembro de 2016. 

 

Diversos fatores contribuíram para o alcance desse resultado. Destacamos o importante papel 

do compromisso político para o controle da malária no Amazonas. Em 2016 o Governo do Estado 

juntamente com a FVS propuseram o PIACM 2016 (Plano de Intensificação das Ações de Controle da 

Malária-2016), pactuando metas de redução no número de casos com 14 municípios prioritários. 

Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde foram convocados a aderir ao PIACM e controlar a 

doença. Em contrapartida o Governo investiu (R$ 3.987.380,00) na aquisição de veículos, 

equipamentos e na inovadora estratégia de distribuição massiva de mosquiteiros impregnados com 

inseticida para o controle de populações de mosquitos transmissores da Malária. 

O resultado alcançado em 2016 é satisfatório e nos estimula a continuar a luta contra a 

malária no Amazonas, na certeza que bons resultados sempre veem, quando população e governo 

estão comprometidos. Há muito ainda o que fazer nos próximos anos. Nossa próxima meta é eliminar 

a Malária por Plasmodium falciparum, doença grave que ainda atinge muitos amazonenses.  

 

Situação da Dengue no Estado do Amazonas – 2011 e 2016 

Atualmente 45 municípios são considerados prioritários para as ações de vigilância e 

controle da Dengue, Chikungunya e Zika vírus, conforme as diretrizes do Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD). 
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O Amazonas registrou sua maior epidemia de dengue em 2011 (67.458 casos) quando houve 

a expansão da sua transmissão para quase todos os municípios do interior do Estado.  Desde então, o 

estado vem registrando índices controlados de casos da doença, resultando em uma redução de cerca 

de 88% dos casos em 2015 (7.470 casos) em relação a 2011. Em 2016 (14.552 casos), houve um 

aumento na variação de casos notificados de 95% em relação ao ano anterior, decorrente de situações 

fora da governabilidade da FVS/AM, como a introdução do Zika vírus e do Chikungunya, que podem 

ter sido notificados como dengue, bem como de fatores como a desmobilização dos programas 

municipais de controle de endemias, em função do ano eleitoral municipal, com rotatividade e 

demissão de recursos humanos capacitados. 

No período de janeiro a novembro de 2016 a FVS registrou 991 casos de Chikungunya e 

notificados 5.863 casos de Zika em 22 munícipios do Amazonas. 

 

 
Fonte: Sinan-Am. 
Nota: Dados até novembro de 2016. 
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SEGURANÇA 
 

O Governo do Estado buscou garantir a segurança aos cidadãos amazonenses, por meio da 

Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas (SSP) cuja finalidade é a formulação, execução e 

supervisão das atividades policiais ou correlatas, objetivando o livre exercício dos poderes constituídos, 

a ordem e segurança pública e a preservação das garantias do cidadão, promovendo ações e políticas de 

inteligência, prevenção, contenção e repressão da macrocriminalidade, crime organizado e controle de 

armamentos, bem como a proteção da vida e do patrimônio por meio da atuação conjunta com suas 

unidades vinculadas. 

Em decorrência da atual sistemática de policiamento e enfrentamento de delitos, o 

Narcotráfico foi onde se obteve maior rendimento, por meio das novas medidas adotadas pelo Sistema 

de Segurança, que continua de forma intensificada para o combate a esse delito, e ainda às 

Organizações Criminosas e aos crimes contra a vida, cruciais à estabilidade da Segurança Pública no 

estado do Amazonas. 

A aquisição de novos automóveis destinados ao policiamento de proximidade, à Força-Tática 

e Tropas Especializadas da Polícia Civil e Militar, que atuam na repressão qualificada dos crimes, 

dando suporte às Companhias Interativas Comunitárias (CICOMs), bem como viaturas já existentes, 

descaracterizadas para as Delegacias de Polícia Civil, veem rendendo bons frutos, considerando os 

diversos avanços conquistados no primeiro semestre, com o fito de dar suporte às investigações e 

atividades administrativas da Polícia Judiciária.  

As Operações Integradas atuaram em dois grandes eixos. O primeiro foi o da repressão 

qualificada onde, a partir da parceria com os organismos de inteligência e utilizando informações 

acerca dos criminosos de maior periculosidade do Amazonas, coordenando as instituições policiais do 

Estado para a prisão desses.   

O segundo eixo é a prevenção social do crime e da violência. As atuais teorias sobre a 

gênese do crime são unânimes em concordar que o crime é um fenômeno multifatorial, logo, as causas 

dos crimes devem ser identificadas e analisadas para as proposituras de políticas públicas consistentes 

para o enfrentamento à violência e ao crime.  

Em 2016 foram realizadas diversas operações dentre as quais destacam-se: 

 

• Operação Proximidade que contou com a participação de 1.200 policiais civis e 

militares, visando intensificar o policiamento nas áreas com alto índice de 

criminalidade, que resultou na redução de crimes em toda a cidade. No período dessa 

operação, os homicídios obtiveram redução de 34%, e os registros de crimes, no 

geral (latrocínio, lesão corporal, violência doméstica, furto e roubo), caíram 24%, 
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resultando na redução geral de 300 ocorrências, comparado ao mesmo período de 

2015; 

• Operação ‘Choque de Ordem’, com o objetivo de inibir e reduzir os casos de assaltos 

em paradas de ônibus e nos coletivos, em bairros da zona leste, no horário de grande 

fluxo de passageiros. Na ação, um foragido da Justiça foi preso. A ação foi realizada 

em caráter preventivo, resultando na apreensão de 2 veículos 4 rodas e 20 de 2 rodas, 

e ainda a expedição de 44 autos de infração, por meio da Operação “Choque de 

Ordem I”; 

• Operação “Crack, é Possível Vencer” - A SSP aderiu ao programa, mesmo o 

Amazonas não tendo registro de crack, com o objetivo de reduzir os índices de 

consumo de drogas em geral. O programa prevê maior oferta de serviços de atenção 

aos usuários de drogas, o enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas e ações de 

prevenção.  
 

ABORDAGENS E APREENSÕES REALIZADAS 

APREENSÕES QUANTIDADE ABORDAGENS QUANTIDADE 

Veículos 2 Rodas 492 Pessoas 10.242 
Veículos 4 Rodas 15 Veículos 2 Rodas 2.298 
Veículos Recuperados 3 Veículos 4 Rodas 522 
Arma de Fogo 2 Prisões 4 
Simulacro 1 Ônibus 56 

Fonte: SSP 

 

O Projeto Ronda Maria da Penha cujo objetivo principal é reduzir os índices de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, atendeu 103 vítimas e realizou 887 visitas comunitárias no ano 

de 2016. 

Quanto à responsabilidade social do Sistema de Segurança Pública, foram intensificados os 

seguintes programas e projetos sociais: 

• Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) - aplica 

técnicas centradas na resistência à pressão de grupos, auxílio na tomada de decisões para 

dizer não às drogas, desenvolvimento de habilidades que levem à motivação, além de ser 

um programa estratégico que objetiva educar principalmente as crianças e adolescentes 

em seu meio natural, a escola, com atividades interativas auxiliadas pelo policial 

instrutor Proerd e o professor,  

permite ainda que as crianças desenvolvam uma atitude positiva em relação às 

autoridades e respeito às leis.  O Programa alcançou diretamente 13.500 alunos em mais 
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de 274 escolas das redes estadual, municipal e particular, com apresentações e palestras 

cujo objetivo é a disseminação da mensagem de prevenção ao crime; 

• Formando Cidadão - atende jovens entre 12 e 17 anos de idade que frequentam 

diariamente as atividades oferecidas pelo programa nos quartéis da Polícia Militar na 

Capital e nos municípios de Manacapuru e Iranduba, com atividades de saúde, educação, 

música, esporte, lazer, práticas de ações cívicas e profissionais que abrem um horizonte 

de oportunidades contra o risco pessoal e social vivenciado por esses jovens, para 

atender 425 jovens em Manaus e 220 no interior; 

• Procyon - assenta-se no oferecimento de solução ao problema identificado no 

diagnóstico de dependência química de policiais militares, revertendo os fatores de 

impactos negativos na operacionalidade e na administração da corporação. O programa 

registrou 22 policiais militares que se apresentaram voluntariamente para o tratamento 

de dependência química; 

• Projeto Equoterapia - é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo 

dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com 

necessidades especiais. O tratamento leva de seis meses a dois anos para obtenção de 

resultados positivos. Foram atendidos 45 praticantes, com 180 atendimentos mensais; 

• Programa de Educação Vitória Régia - atua de forma preventiva nas escolas e, desde 

sua fundação em 2008, atendeu mais de 7.000 alunos em quatro escolas da rede pública 

do estado do Amazonas. O programa educa as crianças para que essas desenvolvam 

frutos positivos e busquem trilhar caminhos benéficos em um futuro próximo, sem 

agredir o meio onde vivem. Atendeu 700 alunos, no que concerne a assuntos sobre o 

meio ambiente, fauna, flora, reutilização de materiais e crimes ambientais; 

• PM Sangue Bom - esse programa visa atender a demanda de sangue existente na 

Corporação Militar e na sociedade civil, onde existe um banco de cadastro de 800 

policiais militares doadores de sangue desde 2012, e a demanda da Fundação de 

Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam). Foram realizadas 180 doações 

de sangue de 57 solicitações. 

 

Planejamento e Gestão Integrada de Segurança tem a finalidade de planejar, definir, 

coordenar, executar e avaliar as ações integradas de segurança pública voltadas para Segurança 

Cidadã, Grandes   Eventos, Operações   Complexas   Interagências, Eventos Críticos, Incidentes e 

Catástrofes, e outros assim classificados, desde a sua fase inicial. Em decorrência da Portaria Conjunta 

nº 0010/2016-GS/SSP-AM, que aprovou o Portfólio de Operações Integradas de Segurança no estado 

do Amazonas, a aplicação do modelo cresceu 203%. 
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Fonte: Banco de Dados da SSP-AM 

 

O exercício de 2016 concentrou 75% das operações integradas no primeiro semestre, com 

picos nos meses de fevereiro e abril com 27% e 14%, respectivamente. No segundo semestre, o mês de 

outubro foi o mês de maior emprego operacional, com 13% das operações. 

O planejamento e a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 consolidou a expertise do estado 

do Amazonas em grandes eventos, não apenas sob o ponto de vista da grandiosidade em si, mas 

principalmente pela oportunidade ímpar do Sistema de Segurança Pública do Amazonas aplicar todos 

seus recursos disponíveis em prol da segurança da população e da realização desse evento, em parceria 

e integração com todas as instituições, órgãos e agências envolvidas. 

Há que também se registrar como pontos positivos a efetiva integração entre os órgãos; 

aumento do nível de maturidade dos órgãos envolvidos; consolidação do modelo de Comando e 

Controle Integrado; redução dos índices de criminalidade, mesmo com o acréscimo de turistas na 

cidade de Manaus; avaliação positiva da Área de Saúde com base no número reduzido de 

atendimentos ao público nos pontos de interesse; manutenção do efetivo das equipes de intervenções 

especializadas do CBMAM e a cooperação técnica operacional com Corpos de Bombeiros de outros 

Estados; alto nível de profissionalismo e maturidade dos representantes dos Órgãos. 

A Segurança Pública, conforme pesquisa de satisfação realizada pela Empresa Estadual de 

Turismo (Amazonastur), responsável por promover o planejamento e a execução da política estadual 

de turismo - alcançou o índice de 92,29%, galgando o terceiro lugar nas áreas avaliadas pelos turistas 



 

 

72 

 

estrangeiros; e, na avaliação dos turistas domésticos, a segurança pública alcançou o índice de 88,42%, 

ficando em quinto lugar das áreas ranqueadas; 

Na Pesquisa de Satisfação feita pela Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública, 20.183 

responderam à pesquisa de avaliação e satisfação referente à Segurança Pública, bem como quanto à 

satisfação em relação à organização do evento. O público abordado corresponde a 44,71% do total 

presente na Arena durante os três dias de evento. Os resultados apresentados são: 

• 79,82% - em média - avaliaram como Ótima a atuação da Segurança Pública; 

• 6,65% avaliaram como Boa a atuação da Segurança Pública; 

• 85,75% avaliaram como Ótima a organização do evento. 

 

Ressalta-se ainda que comparativamente aos exercícios de 2015 e 2016, no mês de agosto, 

período de realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e, com acréscimo da população flutuante, face ao 

ingresso de turistas na cidade, as ocorrências de maior vulto apresentaram a seguinte avaliação: 

• Redução das ocorrências de homicídios em 36%; 

• Redução das ocorrências de homicídio tentado em 51%;  

• Redução das ocorrências de latrocínio em 60%. 

 

Destarte, conclui-se que o Sistema Integrado de Comando e Controle do Amazonas é 

indicativo preponderante da capacidade operacional do Estado ao congregar órgãos das esferas de 

governo municipal, estadual e federal e, mais ainda, extrapolar o conceito estrito de segurança, 

alcançando organizações e agências afetas a este complexo, que vieram coroar o modelo de Liderança 

Situacional, com resultados incisivos na redução e controle da criminalidade no Estado. 

No programa de capacitação da Estratégia Estadual de Fronteira (Esfron) voltado à 

Segurança Pública na área de fronteiras, foram intensificadas as Operações Policiais Integradas nos 

Municípios da Linha e Faixa de Fronteira do Amazonas, com destaque para a Operação Base Anzol e 

Operação Sentinela, ambas desencadeadas na região do Alto Solimões, frutos da integração dos 

Sistemas de Segurança Pública Federal e Estadual que, conjugando esforços, têm trazido reflexos 

positivos e diretos no combate à atuação das Organizações Criminosas nestes municípios e na Capital 

do Estado.  

 A aquisição de equipamentos e materiais oriundos da execução dos Convênios Federais 

continuou a ser realizada em 2016, com destaque para os equipamentos entregues no mês de Janeiro, 

possibilitando a implantação dos Sistemas de Videomonitoramento nos municípios de Tabatinga, São  

Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Santo Antônio do Içá, totalizando 

aproximadamente o investimento de R$ R$ 2.550.000,00. 

O compromisso com a excelência e qualidade de serviços prestados continua sendo o foco 

principal da Corregedoria Geral, que tem empreendido ações para capacitar e preparar os agentes 
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que atuam nesse Órgão, visando à eficácia e celeridade na apuração de procedimentos e nas 

fiscalizações que envolvem as corporações das Polícias Militar e Civil, Bombeiros Militares e 

Departamento Estadual de Trânsito. 

 Durante o ano de 2016 a Corregedoria Geral esteve presente na elaboração de planos 

operacionais integrados da Segurança Pública e nos grandes eventos realizados no estado do 

Amazonas, tais como a Operação Ponto Base IV, Operação Pacificador, Operação Segurança, 

Operação Integrada, Operação 51º Festival Folclórico de Parintins, Operação Integrada Capital 

Segura-I, Operação Jogos Olímpicos, Operação Base V, Operação Base VI, Operação Eleição 1º e 2º. 

 Até o mês de setembro de 2016 a Coordenação Geral de Correições realizou a expedição de 

2.372 Certidões de nada Consta, 429 Folhas de Antecedentes, Folhas de Informação, e digitalização de 

33 procedimentos disciplinares, atendendo assim 100% das solicitações na capital e no interior do 

Estado. 

 A Ouvidoria de Segurança teve atuação nos grandes eventos, especialmente na Passagem da 

Tocha Olímpica no estado do Amazonas, bem como nas fases do Torneio de Futebol Olímpico 

Feminino e Masculino Rio 2016, as quais tiveram um longo Ciclo de Planejamento e intenso Ciclo de 

Execução, com mais de 50.000 folhetos informativos/orientadores distribuídos aos cidadãos, sem 

prejuízo das demais operações e atividades correlatas e rotineiras da ouvidoria. Também foram alvo de 

atenção as várias fases da Operação Espectro de Segurança, Temporada de Cruzeiros 2015/2016, o 

Carnaval, eventos e celebrações religiosas, entre os quais a Marcha para Jesus e Corpus Christis.  

 A Ouvidoria prosseguiu com a expedição da Cédula de Nome Social para travestis e 

transexuais. Participa ainda de forma ativa do Comitê da Igualdade Racial e apoia a comunidade 

praticante das religiões de matrizes africanas, dentro do que preceitua o Decreto 33.362 de 03.04.2013, 

que instituiu Grupo de Trabalho Permanente (GTP), para atuar contra a discriminação por raça, cor, 

idade, crença, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, bem como quaisquer atos atentatórios 

aos direitos e liberdades fundamentais, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública/AM. A Portaria 

057/2014 CG-SSP/AM tem adesão informal da atual Secretaria de Administração Penitenciária 

(SEAP) como as implementações das políticas de combate à Homofobia e de toda e qualquer forma de 

discriminação. 

Sistema Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Amazonas 

(Sispeam), tem como sua principal finalidade o assessoramento de todas as autoridades nos assuntos 

pertinentes à Atividade de Inteligência de Segurança Pública.Foram desenvolvidas diversas atividades 

de gestão do conhecimento e de informações criminais, produzindo conhecimentos que resultaram em 

elucidação de crimes, prestando assessoramento às delegacias da capital e interior com o mesmo fim, 

fazendo uso de atividades de inteligência, bem como de ferramentas com tecnologia avançada, para 

quebra de sigilo e interceptação telefônica, análise de dados diversos e manutenção de bancos de 

dados. 
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No período de janeiro a outubro de 2016 foram intensificadas as Atividades de Inteligência de 

Segurança Pública, em cumprimento à orientação da Política Governamental que está modernizando o 

Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Nesse período, as Atividades de Inteligência resultaram 

em 237 oitivas, 15 Inquéritos Policiais, 18 Autos de Prisão em Flagrante Delito, na apreensão de 17 

armas de fogo, 116 munições e a quantia de R$ 400.109,00, além de outros procedimentos iniciados, 

cujas conclusões foram destinadas às delegacias. 

Ações conjuntas com o Departamento de Narcóticos (Denarc), o Departamento de Repressão 

ao Crime Organizado (DRCO) e os Distritos Integrados de Policias, permitiram a apreensão de 

7.462,83 toneladas de entorpecentes. 

Foram cumpridos 321 mandados judiciais de interceptações telefônicas na cidade de Manaus e 

nos municípios do interior do Estado e atendidas 668 demandas de janeiro a outubro de 2016. No 

Disque Denúncia (181), foram registradas 7.078 denúncias, como segue: 

 
ATENDIMENTOS DO DISK DENÚNCIA 

DELITOS TOTAL 
Tráfico de Entorpecentes 5395 
Foragido 382 
Roubos e furtos em geral 370 
Homicídio 153 
Ação imediata (solicitação de policiamento) 129 
Formação de quadrilha ou bando 51 
Estelionato 44 
Corrupção de menores (Aliciamento) 47 
Violência doméstica e Familiar 159 
Outros 348 

TOTAL 7.078 
Fonte: Disque Denúncia – 181 
Nota: Dados até outubro de 2016 

 

O Programa de Capacitação em Segurança para Grandes Eventos – Jogos Olímpicos 

2016, foi constituído de cursos destinados ao treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos 

nas ações de segurança dos eventos relacionados aos jogos, no qual houve uma grande participação 

das forças de segurança federal, estadual e municipal, além da integração entre as instituições que 

compõem o Sistema de Integrado de Comando e Controle para Grandes Eventos.  

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI) tem marcado sua existência no cenário do 

Amazonas com forte atuação na solução de problemas diversos, cooperando de forma decisiva para a 

contenção e redução da violência e criminalidade, por meio da integração entre os órgãos da segurança 

pública e outros nas esferas federal, estadual e municipal. 

As reuniões realizadas no Gabinete de Gestão Integrada tiveram como principais temas 

abordados: Locação de área para indígenas, Segurança Cemom, GGI Municipal, Transporte 
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Intermunicipal, Levantamento socioeconômico, Ação Social em Comunidades e Reintegração de 

Posse.  

A integração dos órgãos federais, estaduais e municipais ocorre desde o planejamento até a 

execução das ações. A retirada de invasores é precedida de serviços de inteligência e da assistência 

social para minimizar o impacto que uma ordem judicial causa aos ocupantes que serão retirados das 

áreas a serem reintegradas.  

Os Mandados encaminhados ao GGI foram tratados em reuniões de planejamento com os 

órgãos envolvidos na execução da ordem judicial, conforme demonstrado no gráfico a seguir:  
 

MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 2016 

 
Fonte: SSP/AM 

 

A função dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado na sociedade é 

evitar que o crime ocorra, entretanto, ocorrendo, devem intervir, minimizando o fato, suas 

consequências e ajudar a exercer controle sobre ele, juntamente com outras instituições. Para isso o 

trabalho do GGI visa atender as políticas de Segurança Pública do Estado pela fomentação da atuação 

integrada e conjunta dos órgãos públicos, apostando sempre na prevenção como o melhor instrumento 

de controle da criminalidade. 

A Polícia Técnico-Científica é responsável pela coordenação e direção do Instituto Médico  

Legal “Dr. Antônio Hosanah da Silva Filho”, Instituto de Criminalística “Lorena dos Santos Baptista” 

e Instituto de Identificação “Aderson Conceição de Melo”. Estes institutos são responsáveis pela 

realização de exames e elaboração de laudos oficiais de natureza criminal e identificação civil e 

criminal no estado do Amazonas.  

No Instituto de Criminalística foram demandadas 14.357 requisições de exames periciais 

subdivididas nos setores: Análise de Instrumentos, Áudio e Vídeo, Balística Forense, 

Documentoscopia e Contabilidade Forense, Informática Forense, Falsificações/Pirataria, Laboratório 
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de DNA, Laboratório de Biologia, LAFASC – Lab. Entorpecentes, LAFASC – Lab. Química Forense, 

LAFASC – Lab. Toxicologia Forense, Setor de Vida e Patrimônio, Setor de Acidentes de Trânsito, 

Setor de Identificação Veicular, Setor de Engenharia Ambiental e Setor de Engenharia Forense, 

totalizando 13.127 Laudos emitidos. 

No Instituto de identificação foram emitidas 163.944 carteira de identidade, 19.376 

Antecedentes Criminais, 19.648 Retratos falado 19.648, Identificação Criminal 1.584, Certidão Civil 

129, Informação de Cadastro Civil 1.713 e 272 Laudos Papiloscópicos. 

No Instituto Médico Legal foram emitidos 21.479 Laudos em vivos e 1.783 Laudos em 

mortos, totalizando 23.262 Laudos emitidos. 

Polícia Militar do Amazonas (PMAM), conta com um efetivo geral de 9.507 policiais 

militares em todo o Estado. 

No período de janeiro a outubro de 2016, a natureza Latrocínio foi a única que apresentou 

aumento no número de ocorrências. Quanto às naturezas Homicídio, Furto, Roubo, Estupro, Tentativa 

de Homicídio e Lesão Corporal, estas tiveram uma redução nesse período. 

 
COMPARATIVO DE CRIMINALIDADE EM MANAUS – 2015/2016 

NATUREZA 
1º QUADRIMESTRE 

VARIAÇÃO 
2015 2016 

Homicídio  832 659 -21% 

Furto 29.435 19.288 -34% 

Roubo 37.223 32.811 -12% 

Estupro 211 169 -20% 

Tentativa de Homicídio 166 154 -7% 

Latrocínio 53 74 40% 

Lesão Corporal 8.320 4.778 -43% 

TOTAL 76.240 57.933 -97% 
Fonte: SSP/AM 

 

Na cidade de Manaus, os homicídios sofreram redução de 21% dos casos no período 

acumulado de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo período do ano de 2015; os furtos 

sofreram redução de 34% dos casos no período acumulado de janeiro a abril de 2016 em relação ao 

mesmo período do ano de 2015; os roubos sofreram redução de 12% dos casos no período acumulado 

de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo período do ano de 2015. Nenhuma zona apresentou 

redução dos casos; os estupros sofreram redução de 20% dos casos no período acumulado de janeiro a 

abril de 2016 em relação ao mesmo período do ano de 2015; as tentativas de homicídio sofreram 

redução de 7% dos casos no período acumulado de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo 

período do ano de 2015; os latrocínios sofreram aumento de 40% dos casos no período acumulado de 
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janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo período do ano de 2015; as lesões corporais sofreram 

redução de 43% dos casos no período acumulado de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo 

período do ano de 2015.  

 No período de janeiro a outubro de 2016, a única natureza de produtividade que teve aumento 

foi a do tráfico de entorpecentes. As naturezas das produtividades que obtiveram maior redução foram 

as de arma de fogo e veículos recuperados. 
 

 COMPARATIVO DE PRODUTIVIDADE EM MANAUS–2015/2016 

NATUREZA 
1º QUADRIMESTRE 

VARIAÇÃO 
2015 2016 

Tráfico 2.696 3.344 24% 

Arma de fogo apreendida 873 694 -21% 

Veículo recuperado 2.557 2.352 -8% 

TOTAL 6.126 6.390 -5% 
Fonte: SSP/AM 

 

Na cidade de Manaus, os tráficos de entorpecentes sofreram aumento de 24% dos casos no 

período acumulado de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo período do ano de 2015; as 

apreensões de armas de fogo sofreram redução de 21% dos casos no período acumulado de janeiro a 

abril de 2016 em relação ao mesmo período do ano de 2015; os veículos recuperados sofreram redução 

de 8% dos casos no período acumulado de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo período do 

ano de 2015. 

Seguem às operações realizadas na capital: Operação Carnaval/2016; Operação 

Parintins/2016; Operação das Olímpíadas 2016 (Jogos na Arena da Amazônia e eventos correlatos); 

Operação das Eleições Municipais 2016 – 1º e 2º tuno; Operação Cruzeiro Marítimo 2016; Operação 

do Enem 2016; Operação Vestibular Uea, Ufam, Ifam, Sis, PSC/2016; Operação Fecani/2016; 

Operação Ciranda de Manacapuru/2016. 

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM) participa ativamente do esforço integrado 

de combate à criminalidade, realizando dezenas de operações na capital e no interior do Estado. No 

período de janeiro a outubro de 2016 realizou 845 operações policiais, das quais 794 na capital e 51 no 

interior, contando com a participação de diversos órgãos em ações integradas com a Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros, entre outros.  

A Polícia Civil registrou no período de janeiro a setembro de 2016 o total de 145.479 

procedimentos policiais, como a apreensão de drogas, além de armas que saíram de circulação do 

mundo do crime.  
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PROCEDIMENTOS POLICIAIS DA PCAM  

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) 5.160 

Inquérito Policial 10.810 

Flagrante 5.272 

Pessoas Flagranteadas 6.163 

Recolhimento à Penitenciária 6.290 

Número de Ocorrências 111.784 

TOTAL 145.479 
Fonte: PCAM 
Nota: Dados até setembro de  2016 

 

APREENSÃO DE DROGAS  

TIPO QUANTIDADE  

Crack 1,58 kg 

Maconha 1691,69 kg 

Pé de Maconha 20 Pés 

Cocaína 747,51 kg 

Heroína 0,002 kg 

Ecstasy, MDMA 193 Comprimidos 

Pasta 14,72 kg 

Oxi 1,70 kg 
Fonte: PCAM 
Nota: Dados até setembro de 2016. 

 

APURAÇÃO DE PROCEDÊNCIAS DA PCAM - 2016 

PROCEDÊNCIA/TIPO USO 
NÚMERO DE ARMAS APREENDIDAS 

Nacional Estrangeira Procedência 
Ignorada 

Armas de fogo – Uso permitido 572 14 36 

Armas de fogo – Uso proibido ou 
registro 224 9 26 

Armas de fogo – sem indicação de 
Espécie - - 30 
Fonte: PCAM 

 

  No período de janeiro a outubro de 2016 a Polícia Civil realizou diversos atendimentos de 

Apoio Sociopsicológico aos seus servidores, bem como a realização de diversas atividades voltadas à 
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prevenção, como a I Semana das Mulheres da Policia Civil, Semana do Policial Civil e 10ª Semana da 

Saúde, a fim de reduzir os casos de afastamento de servidores por motivo de doença.  

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) executa atividades de 

prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento de socorros de emergência e atuação 

na Defesa Civil Estadual nas funções de 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. 

No final de 2015 a Corporação obteve a aprovação da Lei 4.280/2015, que criou o Fundo 

Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Funesbom), destinado à provisão e à aplicação 

de recursos financeiros para a cobertura das despesas de custeio, investimentos e inversões financeiras, 

no que diz respeito à estruturação, aparelhamento e equipamento do órgão e aprimoramento técnico 

profissional do bombeiro militar, bem como aquelas geradas pelo desempenho da atividade fim da 

Corporação. 

 
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO CBMAM - 2016 

EVENTO EFETIVO 

Tocha Olímpica Ponta Negra 20 

Tocha Olímpica Presidente Figueiredo 20 

Tocha Olímpica 20 

Marcha Para Jesus 40 

Jogos Olímpicos 165 

Treino Brasil X Colômbia - Arena da Amazônia 39 

Jogo Brasil X Colômbia – Arena da Amazônia 65 

Eleições do 1º Turno 35 

Jogo Vasco X Londrina – Arena da Amazônia 30 

Aniversário de Manaus – Ponta Negra 10 

Aniversário de Manaus – Ponta Negra 10 

Aniversário de Manaus – Av. Itaúba 23 

Aniversário de Manaus – Ponta Negra 23 

Aniversário de Manaus – Paço da Liberdade 24 

Aniversário de Manaus – Paço da Liberdade 24 

Eleições 2º Turno 35 
Fonte: CBMAM 
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Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), no período de janeiro a 

setembro de 2016 efetuou 1.141.396 serviços de licenciamentos, emissão de documentos, exames de 

legislação e direção, serviços de CNH, além das atividades de Educação. 

Com a descentralização dos atendimentos, são disponibilizados aos usuários seis Postos de 

Atendimento ao Cidadão nos PACs e quatro de Pronto Atendimento (PA) em Shoppings da cidade, 

tendo ele a opção de escolher o local mais próximo para solicitar seus serviços. De janeiro a setembro 

de 2016 foram realizados 120.385 serviços nos PACs e 53.144 nos Shoppings, totalizando 173.529 

serviços efetivados. 

A frota de veículos cadastrados no Estado é de 858.423 unidades, concentrando-se na Capital 

706.941 unidades equivalentes a 82,35% de toda a frota do Estado.  
 

SERVIÇOS OFERTADOS PELO DETRAN-AM – 2015-2016  

 SERVIÇOS POR SETORES 
TOTAL 

2015* 2016** 

Protocolo 
Veículos 

Licenciamento 405.560 326.349 

DUT emitidos 166.098 114.390 

DUAL emitidos 368.663 284.709 

1º emplacamento 49.289 26.876 

Habilitação 

Exames de legislação realizados (Manaus) 101.601 58.348 

Exames de direção realizados (Manaus) 110.086 70.456 

Serviços de CNH executados (Estado) 195.507 136.756 

CNH emitidas (Estado) 171.258 123.512 

TOTAL 1.568.062 1.141.396 
Fonte: Prodam 

           Nota:(*) Dados até setembro de 2015; 
                   (**) Dados até setembro de 2016. 
 

SERVIÇOS EFETUADOS NOS PACs – 2015-2016 

PAC 
SERVIÇOS 

2015* 2016** 

São José 25.510 10.219 

Compensa 31.985 14.686 

Porto 2433 - 

Galeria dos Remédios - 7.443 

Cidade Nova 16.182 11.327 

Alvorada 22.229 14.513 

Educandos 21.892 12.934 

TOTAL 120.231 120.385 
Fonte: Prodam 
 Nota:(*) Dados até setembro de 2015; (**) Dados até setembro de 2016. 
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Para maior comodidade dos usuários dos serviços ofertados pelo Detran, foram realizados 

atendimentos nos Shoppings da Cidade de Manaus, Shopping Cidade Leste -20.769; Amazonas 

Shopping - 13.931; Via Norte Shopping - 14.563; Parque 10 Mall - 3.881, perfazendo um total de 

53.144 atendimentos em 2016. 

No estado do Amazonas estão cadastradas 647.616 habilitações, sendo 462.533 vinculadas a 

condutores do sexo masculino e 185.083, feminino, no entanto a capital apresenta o maior número de 

habilitados, que corresponde a 573.202, respondendo por 88,51% dos condutores, sendo 404.689 do 

sexo masculino e 168.513 do feminino.   

O Detran neste período manteve seu programa de Educação no Trânsito, mediante campanhas 

educativas de emergência e cursos de reciclagem para condutor infrator, atingindo um público de 

36.397 pessoas. 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 

 

 

 

 

 

 
             

 
 
 

 
F
Fonte: Detran/am 
Nota: Dados até Setembro de 2016. 

 

Defesa Civil do Amazonas apoiou quatro municípios das calhas do Alto Rio Negro, que 

entraram em Situação de Emergência no mês de fevereiro, por conta do agravamento da estiagem e 

das queimadas. Foram atendidas com 200 toneladas de ajuda humanitária as cidades de Presidente 

Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. Dois municípios também 

receberam R$ 300 mil cada, para apoio logístico. 

 Para socorrer esses municípios, o Governo do Amazonas destinou recursos na ordem de R$ 

4 milhões para a aquisição de alimentos não perecíveis, kits dormitórios (redes, colchões e 

mosqueteiros), kits de higiene pessoal, água potável, motobombas com mangueiras de 100 metros 

(para o auxílio da produção rural das comunidades) e, ainda, centenas de caixas d’água.  

Como parte do apoio às famílias afetadas pela estiagem, o Governo do Estado destinou de 

forma direta R$ 600 mil às prefeituras de Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira. Os 

recursos foram utilizados em logística para atender a população impactada pelo desastre. 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PÚBLICO 

Escolas 41 10.759 

Empresas 18 2.199 

Cursos - Transporte Escolar 1 25 

Cursos - Transporte de Emergência 1 22 

Cursos - Transporte Coletivo de Passageiros 0 0 

Cursos - Reciclagem para Condução de Infrator 18 392 

Campanhas 3 23.000 

TOTAL 82 36.397 
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Ainda como parte de suas ações, a Defesa Civil do Amazonas instalou nas dependências do 

Sistema Integrado de Comando e Controle do Amazonas (SICC_AM) mais um Centro de Monitoramento 

e Alerta (Cemoa) do órgão, com a ampliação das atividades de monitoramento hidrometeorológico e 

colocou à disposição do Sistema de Segurança Pública do Estado dados importantes que podem 

prevenir desastres ou ainda possibilitar a resposta imediata das ocorrências, garantindo maior 

segurança à população. 

 

SISTEMA PENITENCIÁRIO 
 

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (Seap), coordena as atividades inerentes ao planejamento, acompanhamento, 

operacionalização e controle das políticas voltadas ao sistema penitenciário, à coordenação do 

processo de definição, implementação e manutenção de políticas públicas para a humanização e 

reintegração, a normatização dos procedimentos relativos aos sistemas sob sua coordenação e 

monitoração técnica, bem como a elaboração, controle e fiscalização de projetos necessários ao 

cumprimento das competências da Secretaria e a execução de outras ações e atividades concernentes à 

sua natureza ou determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Na busca pelo aperfeiçoamento, no que concerne a administração e operacionalização do 

sistema penitenciário do Estado, hoje administra 18 unidades prisionais do estado do Amazonas, sendo 

10 unidades prisionais da capital (com a desativação definitiva da Cadeia Pública Desembargador 

Raimundo Vidal Pessoa) e oito do interior (com a desativação por determinação judicial da Unidade 

Prisional de Manacapuru), tendo em média uma população carcerária de 10.400 pessoas na capital e 

no interior. 

Originária da desvinculação do Sistema Prisional da então Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos e criada por meio da Lei nº 4.163, de 9 de março de 2015, a Seap surgiu com a 

finalidade de promover a melhoria contínua do Sistema Prisional no Amazonas com ênfase na 

racionalização da gestão das práticas operacionais, na garantia da humanização do sistema e no 

fortalecimento das ações de ressocialização e reintegração das pessoas privadas de liberdade, com 

infraestrutura capaz de atender as demandas do Sistema Prisional de segurança, educação, saúde, 

assistência social e psicológica, trabalho e renda. Hoje, com dedicação exclusiva, já é possível 

visualizar os avanços ocorridos no planejamento, na coordenação e na execução, em harmonia com o 

Poder Judiciário, dos serviços penais do estado do Amazonas. 

Órgão exclusivo para a administração dos atuais dezoito presídios em todo o Estado, a Seap 

almeja, entre outras finalidades, dar atenção eficaz à população carcerária, com a missão de buscar 

melhorias no Sistema Prisional do Estado, com o viés da humanização como dever indeclinável do 

Estado a tantos quantos mantém sob sua custódia, privados da liberdade de ir e vir. E para garantir um 
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trabalho de excelência, tem investido em projetos que proporcionem ao detento, além de assistência 

médica, jurídica, psicológica, social e religiosa, educação e capacitação profissional, ações e atividades 

que oportunizem condições para que os detentos não voltem a delinquir. 

No decorrer do ano de 2016 foi possível vislumbrar as melhorias ocorridas nas unidades 

prisionais da capital e interior, a preocupação na tomada de decisões que afetam diretamente o 

cotidiano dos internos e a rotina das unidades, bem como os investimentos em programas de 

reintegração social, por intermédio de cursos profissionalizantes e projetos educacionais, pontos estes 

que refletem a importância e o comprometimento do Governo do Amazonas na busca pelo 

aprimoramento e melhoria do Sistema Prisional. 

 

 SEGURANÇA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

Entre as suas atribuições, a Seap tem a incumbência de aplicar as normas de execução penal 

no âmbito estadual, além da supervisão, coordenação e controle do sistema penitenciário do 

Amazonas, com vistas a garantir que o tratamento às pessoas que cumprem pena privativa de liberdade 

seja realizado em condições que permitam a justa reparação do delito cometido, sem prejuízo da 

integridade física, mental e social do apenado. Para tanto, busca o diálogo com as pessoas privadas de 

liberdade e execução de ações que permitam a manutenção da ordem e disciplina nos presídios, 

reduzindo a necessidade de oprimir com força policial, priorizando a segurança no interior das 

unidades prisionais, tanto para os internos custodiados quanto para os prestadores de serviços do 

sistema.  

Outro ponto considerado fundamental é o trabalho de apoio e controle em todas as ações, 

com foco na humanização e direitos humanos. Entre as ações implementadas  estão  à  mudança  em 

procedimentos para familiares e internos, bem como a aquisição de novos equipamentos de segurança 

e inspeção para as unidades prisionais da capital e interior, por meio de doação do Departamento 

Nacional Penitenciário (Depen), tais como máquinas de raios-X, portais detectores de metais, raquetes 

de detecção de metais e banquetas, os quais tem a finalidade de coibir a entrada de objetos ilícitos e 

aumentar a segurança nas unidades, e ainda executar procedimentos de inspeção para entrada de 

pessoas, objetos e materiais em estabelecimentos penitenciários, utilizando equipamentos tecnológicos 

não invasivos, de modo a garantir a segurança dos ambientes prisionais e a preservação da dignidade e 

integridade das pessoas, com isso acabando a revista íntima vexatória. 

Outra medida para garantir que a segurança se torne fator cada vez mais presente na rotina 

das atividades prisionais foi a definição de limitação do acesso e transição dos internos dentro das 

unidades. O interno não possui mais acesso entre pavilhões, podendo circular apenas no pavilhão onde 

reside, e nas áreas sociais e médicas nos momentos em que for participar de alguma atividade ou em 
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consultas médicas. O resultado dessa nova metodologia aplicada é a diminuição dos crimes registrados 

no interior das unidades prisionais. 

Pode-se destacar ainda, no âmbito operacional, o Centro de Operações e Controle do Sistema 

Penitenciário (COC), que no primeiro semestre de 2016 foi integrado ao Ciops/SSP, com 250 câmeras 

de segurança de oito unidades prisionais da capital, importante parceria nas ocorrências no sistema 

prisional, visto que o COC é uma ferramenta fundamental para o Sistema Penitenciário, pois, além de 

ser responsável pelo monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras, com acompanhamento e 

fiscalização do uso dos dispositivos eletrônicos utilizados pelas pessoas privadas de liberdade como 

pena alternativa, atua diretamente nas unidades prisionais, com foco no controle, monitoramento, 

observação, registro e acionamento de emergências das unidades prisionais e em situações de 

intervenção e controle de ações que desestabilizem o sistema prisional.  

 

Revistas Humanizadas 

Um novo método adotado foi a revista humanizada, que é um procedimento de revistas 

preventivas, pontuais e periódicas, implantado com o objetivo de prevenir eventos e apreender 

materiais ilícitos, localizar a possível existência de túneis e outros meios que possibilitem fuga nas 

dependências das Unidades Prisionais, com a garantia de que o processo ocorra com segurança e sem 

alterações, com a ampla participação de servidores da Secretaria que atuam na sede, nas unidades 

prisionais e com os colaboradores da empresa terceirizada. Essa metodologia de revista se destaca por 

desenvolver um trabalho sem o acionamento do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas 

(PMAM). 

As revistas humanizadas se baseiam nos conceitos de humanização e direitos humanos, 

respeitando o espaço e pertences dos internos do sistema prisional, sem deixar de lado o objetivo de 

cumprir a finalidade das revistas que tem a função de localizar materiais ilícitos, em especial os 

aparelhos celulares, entorpecentes e estoques, que são objetos que não contribuem para a ordem e 

disciplina do sistema. Nenhuma ocorrência negativa foi registrada nessas revistas, ação essa 

reconhecida pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. 

  

Localização de Túneis 

Em 2016 foram detectados oito túneis que estavam sendo escavados dentro de Unidades 

Prisionais, visando a fuga em massa de detentos sendo sete no Complexo Penitenciário Anísio Jobim 

(Compaj), e um na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Com as ações de investigação e 

fiscalização, estima-se que mais de três mil internos, correspondente à população carcerária das 

unidades prisionais do Estado do Amazonas, tenham tido seus planos de fuga frustrados.  

Os túneis identificados em 2016 foram encontrados por meio do cruzamento de informações 

obtidas, investigadas e apuradas pelo Departamento de Inteligência Penitenciária, junto com a atuação 
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operacional da Coordenação do Sistema Prisional, que trabalha especificamente em apoio a 

ocorrências e controle das ações dentro das unidades prisionais. 

 

 HUMANIZAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

Para a Reintegração Social da Pessoa Privada de Liberdade, conforme previsto na Lei de 

Execução Penal, além do caráter retributivo, a sanção penal deve ter como função reeducar e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Nessa 

perspectiva, as instituições penitenciárias têm a função de executar um conjunto de atividades que 

visem à reabilitação da pessoa privada de liberdade, criando condições para seu retorno ao convívio 

social. Estas atividades devem promover o tratamento penal com base nas assistências material, à 

saúde, jurídica, educacional, psicológica, social, religiosa, ao trabalho e à profissionalização. A Seap 

vem firmando convênios e parcerias com a iniciativa privada e os órgãos estaduais e federais visando a 

qualificação de detentos para o mercado de trabalho, bem como a proteção aos direitos e garantias 

individuais e de valorização da cidadania da pessoa privada de plena liberdade.  

Resgatar a cidadania e proporcionar humanização aos detentos do sistema prisional do 

Amazonas é um dos objetivos do atual Governo, que proporcionou, por meio da Seap,  entretenimento 

e cultura aos internos de bom comportamento, com a realização de visita guiada ao Teatro Amazonas, 

um dos maiores patrimônios culturais do estado do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado 

de Cultura (SEC), bem como o oferecimento de sessão especial de cinema (Filme "Os Dez 

Mandamentos"), fatos estes inéditos no sistema prisional. 

Outros projetos em execução:  

• Termo de cooperação técnica com a Receita Federal: disponibiliza o acesso ao sistema federal 

para emissão de CPF aos internos que não possuem tal documento; 

• Identidade Cidadã: O Projeto Identidade Cidadã no Sistema Prisional busca fornecer a 

documentação civil básica a todos os apenados, a garantir sua cidadania por meio da segunda via 

da certidão de nascimento ou casamento. Na sequência, o objetivo é conseguir regularizar os 

demais documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho; 

• Cozinha Brasil: consiste em cursos que ensinam as mulheres em cumprimento de penas 

restritivas de direito ao preparo de alimentos saborosos e nutritivos a baixo custo, sem 

desperdícios e respeitando às diferenças regionais e de estações. Oferecem kit palestras, material 

educativo e vivenciais, como oficinas, cursos de planejamento de cardápio e cursos do Cozinha 

Brasil/Sesi; 

• Projeto a Bíblia no Cárcere: fornecimento de bíblias por meio de doações, em dias de visitas 

aos internos, em parceria com entidades não-governamentais, dentro das unidades prisionais;  
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• Oficina de Música: Projeto Cantando a Liberdade, desenvolvido no Centro de Detenção 

Provisória e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Compaj, Regime Semiaberto;  

• Cursos de capacitação para os internos do Sistema Penitenciário; 

• Projeto Bambu: acompanhamento e execução de estudo preparatório para o Enem, com a 

implantação do Grupo de Estudo Preparatório; 

• Projeto Asas da Esperança: Oficinas e palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis, 

câncer de mama e colo do útero, entre outras; 

• Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Mundo Melhor: Oferta de Cursos de 

Qualificação Profissional para as pessoas privadas de liberdade, em processo de formalização em 

ambiente virtual de aprendizagem/educação a distância (EAD).  

• Dignidade Carcerária: desenvolvido em todas as unidades prisionais, onde pretende por meio 

de cursos promover a ressocialização de albergados e internos do Sistema Penitenciário do 

Amazonas, em parceria com a organização não-governamental Organização Cívica da Amazônia 

(Oca);  

• Projeto Reconstruindo Vidas: realização de casamentos coletivos, por meio de celebração civil, 

promovida pelo Governo do Estado, com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc) e em parceria com empresa responsável pela gestão prisional das 

unidades terceirizadas; 

• Projeto Arbítrio (Teatro no Cárcere): oficinas de teatro semanais direcionada às internas no 

Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), atingindo uma média de 23 alunas/detentas por 

aula, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA);  

• Programa Oportunidade e Renda: Cursos profissionalizantes de diversas áreas oferecidos aos 

internos em regime semiaberto, albergados e liberados, em parceria com o Cetam; 

• Programa Reintegrar: O programa visa a reintegração à sociedade dos apenados, egressos e 

liberados provisórios do sistema prisional do estado do Amazonas, dando oportunidade de acesso 

ao financiamento do programa de microcrédito Afeam – Banco Do Povo / Reintegrar, com 

recurso do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do 

Estado do Amazonas (FMPES), desenvolvendo atividades empreendedoras (dos setores da 

indústria, comércio e serviços), proporcionando sua inclusão social pelo trabalho produtivo. 

 

Muito se avançou na questão da reintegração social da pessoa privada de liberdade, 

sobretudo, com a quebra de paradigmas e a mudança na atenção e tratamento da população carcerária. 

O diálogo com os detentos tem sido fundamental para manter a ordem e disciplina nas unidades 

prisionais, e o oferecimento de novas oportunidades de ressocialização tem trazido esperança àqueles 

que almejam cumprir sua pena e se reintegrar à sociedade, porém, essa não é uma tarefa fácil, uma vez 
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que humanizar o sistema penitenciário é uma luta constante, mas o Governo do Estado acredita no 

tratamento humanizado da população carcerária como fator decisivo para sua recuperação. 

 

Atenção às Famílias e Criação da Central Única de Cadastramento de Visitas (CECAF) 

A criação da Central Única de Cadastramento de Visitas (CECAF), que se encontra em fase 

de implantação na sede da Seap, com localização central da cidade de Manaus, irá facilitar o 

deslocamento dos interessados, tendo em vista que esse cadastramento era realizado em cada Unidade 

Prisional. Essa Central tem por objetivo dar atenção humanizada aos visitantes dos detentos do sistema 

prisional, bem como angariar informações socioeconômicas com vistas à promoção de orientação e 

assistência psicossocial, no intuito de alcançar a total ressocialização do detento e preparando o seio 

familiar para seu retorno, visando a diminuição das chances de reincidência criminal. 

 

Implantação do Projeto de Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo 

A implantação do Plano de Resíduos Sólidos e de Coleta Seletiva das Unidades Prisionais da 

Capital apresenta uma necessidade abrangente na situação atual do gerenciamento e manejo dos 

resíduos sólidos das Unidades Prisionais. O objetivo é realizar um levantamento da quantidade de 

resíduos diários das Unidades Prisionais, para que se consiga mensurar os custos e divisões de 

responsabilidades sobre o lixo, podendo-se ainda estimar o quantitativo de lixo a ser trabalhado por 

meio da coleta seletiva.  

Os quantitativos levantados e propostos pelo projeto definem as necessidades de capacitação 

e formação de recursos humanos para o efetivo enfrentamento da questão nas Unidades, criando uma 

rede de oportunidades para contingentes de profissionais dentro e fora das Unidades Prisionais de 

Manaus. O trabalho está sendo iniciado pela Unidade Prisional do Puraquequara, onde foram 

desenvolvidos prognósticos da evolução da situação dos resíduos na Unidade. No caso esperado de 

insuficiência de recursos orçamentários, o projeto experimental servirá de base para a implantação nas 

demais Unidades e, conforme as necessidades das ações que necessitem de dotação orçamentaria, a 

procura por parcerias na busca que se cumpram as etapas de implantação estabelecidas. 

 

 Alimentação Preparada para o Interior do Estado do Amazonas 

O Sistema Penitenciário do Amazonas tem avançado na questão administrativa e de 

segurança, na capital e no interior, entretanto, ainda não foi possível construir unidades prisionais em 

todos os municípios do interior do Estado.  A manutenção de detentos provisórios e sentenciados em 

Delegacias de Polícia na maioria dos municípios, por determinação do Poder Judiciário, ainda é uma 

realidade e constitui afronta aos preceitos estabelecidos na Lei de Execução Penal, uma vez que o 

local, por sua natureza e destinação, não oferece condições para o exercício de direitos básicos, 

instituídos no diploma legal, como alimentação, banho de sol, visita, dentre outros. 
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Visando sanear a situação desde março de 2016 foi ampliada a abrangência do contrato para 

atender com alimentação preparada, todos os municípios do interior do estado do Amazonas. 

 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (ESAP) 

 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 

 O Governo do Amazonas, por intermédio da Escola de Administração Penitenciária (Esap), 

vinculada à Seap, segue as diretrizes nacionais do Ministério da Justiça - Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen), que sugere a formação profissional dos servidores penitenciários, a produção de um 

saber científico penitenciário capaz de orientar a formação e as estratégias de ação nos ambientes 

prisionais e na sua rede de relações, bem como a promoção da articulação em rede de todas as 

instituições e grupos que se relacionam com a questão penitenciária. Nesse aspecto, desenvolveu as 

seguintes atividades: 

• Projeto de Capacitação de Professores que atuam no Sistema Prisional do Estado do 

Amazonas; 

• Encontro das igrejas que oferecem assistência religiosa às Unidades Prisionais do estado 

do Amazonas; 

• Ações de Saúde com palestras sobre o combate, prevenção e tratamento de Dengue, Zika 

e Chikungunyia; aplicação de vacinas; entrega de panfletos e treinamento de Brigada 

relativa ao Combate do Mosquito Aedes Aegypti; 

• Inscrições no Enem: Realização de 598 inscrições de internos para o Enem em oito 

unidades prisionais da capital e sete unidades do interior do Estado; 

• Projeto de Remição de Pena pelo Estudo por meio da Leitura implantado na maioria das 

unidades prisionais da capital e interior, como no Centro de Detenção Provisório 

Masculino (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) nos regimes 

fechado e semiaberto, Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Penitenciária Feminina de 

Manaus (PFM), Unidade Prisional de Itacoatiara (Upi) e Unidade Prisional de Maués 

(UPM), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e Unidade Prisional Semiaberto 

Feminino (UPSF); 

• Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Penitenciária, por meio de Termo de 

Convênio com a Uea; 

• Projeto “Agita Seap”, com o fim de realizar atividades laborais e físicas com os 

servidores da Secretaria, em prol do seu bem-estar e saúde, visando melhorar a execução 

dos trabalhos administrativos e operacionais, em função dos serviços penais; 

• Capacitação dos servidores em cursos, seminários, workshops e treinamentos, bem como 

participação em eventos, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), 
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Universidade do Estado do Amazonas (Uea), Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam), Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e a empresa 

que operacionaliza as unidades prisionais terceirizadas; 

• Atendimento Psicossocial - atendimento especializado aos servidores com problemas de 

saúde, conflitos familiares, pessoais ou funcionais que possam estar interferindo no bem-

estar físico, mental e social do servidor no âmbito profissional e familiar, promovendo 

um ambiente de trabalho saudável; 

• Biblioteca - Acesso à Informação: objetiva promover o acesso eficiente e atualizado à 

informação, utilizando o maior número de recursos disponíveis para atender com 

qualidade as necessidades dos servidores e público com interesse na temática, bem como 

traçar novas alternativas na gestão da informação, de modo a contribuir com o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Entre as atividades 

desenvolvidas, destacam-se as Visitas Técnicas para implantação de bibliotecas das 

Unidades Prisionais do Interior e a Execução e Implantação do Projeto Leitura Liberta – 

Leli.  

 

CENTRAL INTEGRADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS 

DO AMAZONAS (CIAPA) 

 

 O projeto "Audiência de Custódia" do Conselho Nacional de Justiça, regulamentado na 

Resolução nº 213, de 15 de Dezembro de 2015, visa a ampliação da aplicação e o acompanhamento de 

alternativas penais, com apresentação de que toda pessoa detida em flagrante delito seja apresentada à 

autoridade judicial no prazo de 24 horas, independentemente da motivação ou natureza do ato, o que 

resulta em determinadas decisões com vistas à Conversão em Prisão Preventiva da Prisão em 

Flagrante, Monitoramento Eletrônico, Relaxamento de Prisão, Prisão Domiciliar e Liberdade 

Provisória (Plena ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão).  

A Ciapa iniciou suas atividades nas dependências do Fórum Ministro Henoch Reis, com a 

disponibilização de duas salas para atendimento psicossocial, de forma a oferecer mais celeridade aos 

processos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo e diminuir o número de detentos 

provisórios nas unidades prisionais do Estado, promovendo a articulação com a rede local de proteção 

e assistência social, oferecendo palestras, acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, para 

que não ocorra reincidência criminal.  

Para alcançar a redução da população carcerária, a Ciapa promoveu o monitoramento e a 

fiscalização da aplicação das penas alternativas para os cumpridores de delitos considerados leves, 
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medidas cautelares ou sobre aquelas previstas na Lei Maria da Penha, visando alcançar a cidadania dos 

liberados provisórios, tornando-os cumpridores conscientes.  

  

DESATIVAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL 

PESSOA E CRIAÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E TRIAGEM (CRT) 

 

A Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa é um estabelecimento penal 

centenário, tombado pelo patrimônio histórico amazonense e representa relevante importância para o 

Sistema Prisional do estado do Amazonas.  Nos últimos anos foi objeto de inúmeras críticas, em razão 

da superlotação e precárias condições da estrutura física do prédio, por ser uma construção antiga, e 

que, de fato, não atendia minimamente as necessidades de manutenção de pessoas encarceradas, razão 

pela qual em 2013 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após realização de mutirão carcerário no 

Amazonas, recomendou a desativação da mencionada Unidade Prisional e, consequentemente, do 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), uma vez que funcionava na mesma estrutura 

física. A desativação definitiva ocorreu em 31 de outubro de 2016 e, por se tratar de monumento 

histórico, foi entregue a Secretaria de Estado da Cultura para a devida destinação. 

Com a desativação da Unidade Prisional, a porta de entrada do sistema prisional amazonense 

passou a ser a já criada Central de Recebimento e Triagem (CRT), em pleno funcionamento nas 

dependências do Centro de Detenção Provisória de Manaus. 

A Central de Recebimento e Triagem foi criada com o escopo de realizar o procedimento 

completo de cadastramento do custodiado que adentra o sistema prisional, com inclusão, além de 

dados pessoais completos e fotografias, informações sobre cicatrizes, tatuagens e marcas de nascença, 

coleta das digitais, preenchimento da ficha socioeconômica e demais informações relevantes, além de 

uma revista completa, onde seus pertences são recolhidos, catalogados e armazenados com a devida 

identificação. Todos esses procedimentos são fundamentais para que, em caso de uma possível fuga, 

os dados essenciais sejam fornecidos ao Sistema de Segurança Pública, para fins de busca e recaptura. 

A Central possui cinco celas onde os internos aguardam os procedimentos de entrada no 

Sistema Prisional, com posterior transferência dos mesmos às Unidades Prisionais do Estado. 

 

DESATIVAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO E CRIAÇÃO DA ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA  

 

O Governo do Amazonas aderiu à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade (PNAISP), conforme Portaria Interministerial n° 01/2014, que trata da 

implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) para prestar assistência primária (básica) à saúde 
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nas Unidades Penais do País e atendendo a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, procedeu 

à desativação definitiva do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e implantou a Enfermaria 

Psiquiátrica do Sistema Prisional do estado do Amazonas, atualmente em funcionamento no Centro de 

Detenção Provisória de Manaus. Sua finalidade é atender aos internos que migraram do extinto 

Hospital e, excepcionalmente, os que forem internados por ordem judicial para realização de perícia 

médica (Exame de Insanidade Mental), humanizando o sistema penitenciário, atendendo aos 

dispositivos legais e administrando com zelo as pessoas privadas de liberdade. 

 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), desenvolve ações na perspectiva de assegurar políticas 

públicas de defesa e promoção dos direitos humanos das pessoas idosas, crianças e 

adolescentes, com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, negros, 

indígenas, mulheres e outros em articulação e parcerias. 

A Sejusc alinhou suas atividades, primando pela qualificação de recursos humanos e gestão 

dos trabalhos, voltados a Diversidade de Gênero, Política de Drogas, Igualdade Racial, Migração, 

Refúgio, Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo; Otimização das Ações Itinerantes de Cidadania com 

suporte dos Serviços de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC); Serviços de Atenção aos Direitos da 

Mulher e das unidades Móveis de Atendimento à Mulher do Campo, da Floresta e das Águas; Sistema 

Estadual de Atendimento Socioeducativo para adolescentes infratores; Programa Estadual de Proteção 

e Orientação ao Consumidor (Procon) e Fundação Estadual do Índio (FEI) com direitos da População 

indígena. Ações desenvolvidas nas Zonas geográficas de Manaus e Municípios do interior do Estado. 

  

Promoção e Defesa Dos Direitos  

Buscando atender as prerrogativas concernentes a Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos, foram desenvolvidas diversas atividades no campo da educação, sensibilização e 

orientação sobre promoção e garantia de direitos.  

Para ajudar a população afetada pelo fenômeno natural das cheias dos rios, a Secretaria 

aderiu ao Jogo Beneficente “Amigos do José Aldo X Amigos do Pizzonia” organizado pelo Fundo de 

Promoção Social e contribuiu com quase meia tonelada de alimentos. 

Organizou e assessorou a III Conferência Estadual de Direitos Humanos com o tema 

"Direitos Humanos para Todas e Todos: Democracia, Justiça e Igualdade", onde elencaram 

propostas sobre os direitos das crianças e adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com 

deficiência, diversidade de gênero, igualdade racial, dentre outros segmentos da sociedade. 
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Participaram desta, representantes das Organizações sociais, governamentais, Universidades e 

Público em geral. 

Na garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes, foram realizadas duas Campanhas de 

Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; uma durante o período do 

carnaval e outra em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes, ambas articuladas com os 62 municípios do Estado. A primeira campanha ganhou 

parceria com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, Polícia Militar, Seas, Seduc, Susam, Juizado da Infância e da Juventude, Prefeitura 

Municipal de Manaus, Conselhos Tutelares e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A 

segunda utilizou o Centro de Mídias da Seduc para fazer o lançamento nos demais municípios. 

Durante o lançamento, ganhou a adesão de 34 munícipios que participaram diretamente com 

perguntas, interatividade e interlocução por meio de seus representantes. 

Referente ao combate e enfrentamento da violência contra a Pessoa Idosa, realizou-se a 

Campanha de Sensibilização sobre os Direitos da Pessoa Idosa com afixação de cartazes nos ônibus 

das empresas (Eucatur, Global, Açaí, São Pedro e Vega) de transporte público urbano de Manaus. 

Essa ação teve o apoio do Conselho Estadual do Idoso e da Superintendência Municipal de 

Transportes Urbanos.  

No combate ao Trabalho Infantil, foram realizadas abordagens junto às crianças e 

adolescentes que ficam nos principais semáforos da cidade de Manaus comercializando alimentos e 

objetos ou fazendo apresentações nas faixas de pedestres. As crianças e adolescentes abordadas nesses 

locais foram levadas para o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, onde participaram de 

atividades esportivas, culturais (natação, futebol, voleibol, skate, acrobacia em tecido, dança, música e 

teatro) e receberam informações sobre os danos e riscos que as ruas podem oferecer. 

Em referência ao Dia Mundial do Autismo, foi realizada uma ação de cidadania na Arena da 

Amazônia, conhecida como “Arena Azul”, e teve como lema o “Autismo e Cidadania”, 

proporcionando às crianças autistas, seus pais e à comunidade local diversas atividades lúdicas, 

pedagógicas, esportivas e emissão de documentos básicos.  

 

Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso 
Considerando o Pacto firmado no Encontro de Governadores, ocorrido em novembro 

de 2015 – Agenda Criança Amazônia – no Pará, foram desenvolvidas diversas ações nos 

municípios de Envira, Jutaí e Eirunepé, assumindo os sete compromissos que seguem 

elencados: 

• Erradicação do sub-registro civil de nascimento (Ação de Cidadania); 
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• Redução da mortalidade infantil por doenças evitáveis, especialmente junto às 

crianças indígenas (Semana do Bebê, Audiência nas Câmaras de Vereadores Sobre 

Sistema de Garantia de Direitos); 

• Redução do número de partos cesarianos desnecessários – ação articulada com as 

parteiras, agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde;  

• Redução do índice de evasão escolar - articulação com a Seduc, Secretarias 

Municipais de Educação e Conselhos Tutelares para realização de busca ativa junto 

aos alunos evadidos da escola; 

• Redução do número de óbitos de adolescentes e jovens. Campanha de Educação no 

Trânsito, Desarmamento e Drogas; 

• Acesso à Justiça – capacitação dos Conselhos Tutelares; 

• Protagonismo Juvenil – em ação articulada com órgãos de educação para reativação 

dos Grêmios Estudantis. 

Numa ação de cidadania, foram distribuídos para crianças moradoras da comunidade 

Curupira localizada no município Iranduba, kits escolares compostos de cadernos, lápis, 

borracha, lápis de cor, entre outros materiais, durante a 5ª Corrida da Volta às Aulas. E, ainda, 

foi proporcionada a emissão de documentação básica e o atendimento psicossocial às 

mulheres em situação de violência doméstica. 

Em comemoração aos 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foram 

realizadas manifestações culturais e ações informativas, com o objetivo de sensibilizar a população 

sobre sua importância na garantia de direitos das Crianças e Adolescentes. Essa atividade foi realizada 

em parceria com a Seduc, Prefeitura de Manaus e Frente Estadual contra a Redução da Idade Penal.  

Para a garantia dos direitos do idoso, a Sejusc aderiu à Semana Estadual do Idoso, 

onde em parceria com a Seas, Seduc, Universidade da Terceira Idade, Conselho Estadual do 

Idoso, Fórum Estadual do Idoso e Assembleia Legislativa do Estado, realizou uma atividade 

chamada de “Diálogos sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Pessoa Idosa – Panorama 

Amazônico e a Pessoa Idosa”, com o objetivo de promover o respeito à cidadania, garantir o 

direito à pessoa idosa e compartilhar experiências intergeracionais.  

 

Política sobre Drogas 

A Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil tem por objetivo realizar 

atividades de mobilização junto à sociedade em geral na busca da prevenção do uso indevido 
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de drogas, articulação e fortalecimento da rede de assistência e instituições privadas de 

atendimento de dependentes químicos, visando à reinserção social.  

Para cumprir esta prerrogativa o Governo do Amazonas desenvolve ações norteadas 

por esta Legislação. E para auxiliar nas ações de enfrentamento às drogas no Amazonas, a 

Sejusc entregou a Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM), duas balanças, sendo uma 

digital, outra eletrônica e um cofre de chapa de aço para contribuir no reaparelhamento dos 

órgãos envolvidos nas Políticas de enfrentamento e redução da demanda de crack e outras 

drogas ilícitas no Amazonas. Os equipamentos são oriundos de um convênio com a Secretaria 

Nacional Antidrogas e o Fundo Nacional Antidrogas no valor de R$ 5.178 mil. 

Como trabalho educativo e preventivo de combate às drogas, foram entregues a Polícia 

Militar mil cartilhas sobre prevenção às drogas e ao bullying para serem usadas no Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd 2016). A publicação possui 64 páginas, 

voltado aos alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino, com diversos textos e 

atividades sobre o tema em que são abordados sobre os perigos das drogas, os prejuízos causados ao 

usuário e à família. 

Em conjunto com a SSP, Seas e Seduc, a Sejusc participou do lançamento do projeto 

"Crack é Possível Vencer" no bairro Jorge Teixeira, zona Leste com a finalidade de combater 

às drogas e diminuir o índice do tráfico de entorpecentes na região.  

Para fortalecer a política antidrogas, articulou-se a reativação e funcionamento do 

Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (Conen). 

 

Migração, Refúgio, Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo 

Com ações educativas e preventivas foi realizada a Campanha Nacional de Combate 

ao Trabalho Escravo. E para fortalecer as ações de Prevenção ao Tráfico de Pessoas reativou-

se os Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante de Itacoatiara, do Distrito 

do Cacau Pirêra, em Iranduba e Manacapuru. 

Durante o ano 2016, detectou-se por meio de denúncias o tráfico para fins de 

exploração sexual de nove mulheres, todas elas de Manaus para a Guiana Inglesa. Dentre 

essas, oito amazonenses e uma paraense, todas com retorno e resguardas seus direitos. 

Para o fortalecimento dessa política, foram criados o Comitê Estadual de Respeito à 

diversidade Religiosa; Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas; 

Comitê Inter setorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção aos 

Refugiados e Migrantes. 
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Promoção da Igualdade Racial  

 Para garantir a aplicação dessa política, foram realizadas articulações com vários 

segmentos da sociedade civil para a composição do Conselho Estadual de Promoção da 

Igualdade Racial e também a criação do Comitê de Diversidade de Gênero. 

Em parceria com a Seduc e movimento negro, foi realizada a programação alusiva à 

Abolição da Escravatura no estado do Amazonas, que contou com a participação de professores de 

história e alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais. Essa ação teve como objetivo utilizar 

as atividades do encontro como subsídio para trabalho escolar com o tema “Refletindo a Abolição da 

Escravatura no Amazonas”. Foram realizadas reuniões com a população do movimento negro, 

população de terreiro e outros, que participaram de diversas atividades culturais. 

 

Diversidade e Gênero  

Tem por objetivo garantir os Direitos Humanos dos povos e comunidades 

tradicionais, de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais (LGBT).  Nesse sentido, a Sejusc 

assessorou a 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Direitos e Promoção da 

Cidadania de LGBT que aconteceu em Manaus com o tema, “Por um Amazonas Livre de 

Discriminação e Preconceito: Promovendo a Cidadania de LGBT”. 

Como atividade educativa e preventiva, realizou ação de cidadania em alusão ao Dia 

Mundial do Orgulho LGBT, com a participação de representantes de movimentos (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Transgêneros) no Amazonas. A ação foi dinamizada com roda de conversa sobre a 

temática, emissão de carteira com nome social para travestis e transexuais e uma homenagem às 

vítimas de violência homofóbica. 

Referente ao dia da “Visibilidade Lésbica”, foi realizada uma programação com o 

objetivo de fortalecer o tema que trata sobre a luta contra a lesbofobia e informar a sociedade, 

além do próprio público LGBT, sobre o posicionamento das mulheres lésbicas e seus direitos. 

“A data é um marco, pois trata sobre respeito, direitos e enfrentamento à violência contra as 

mulheres lésbicas”. 

Ainda como atividade formativa, realizou-se uma oficina para servidores da Sejusc e 

convidados com o tema "Identidade de Gênero e Orientação Sexual". 

 

Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos “Adamor Guedes” (Cerdh)  

O Centro tem como objetivo básico o atendimento gratuito da população, buscando 

assegurar o respeito às diferenças e à diversidade, o combate às desigualdades, exclusões, preconceitos 
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e opressões de qualquer tipo. Foram realizados 245 atendimentos especializados, sendo 184 por 

demanda espontânea e 61 por busca Ativa. 

De acordo com os registros do Centro, os maiores índices de pessoas que buscaram 

atendimento, concentra-se no sexo masculino, o que de modo geral não é comum em outros 

seguimentos de políticas públicas, onde as mulheres são as que apresentam maior engajamento na 

resolução de problemas sociais. 

Quanto a variável idade, a maior concentração está presente entre as pessoas de 41 a 

50 anos, pessoas com maior maturidade sobre seus direitos, mas outro dado que chama 

atenção são os das pessoas acima de 60, ou seja, idosos que cada vez mais entram para 

aumentar o número de idosos em situação de vulnerabilidade.  

Os dados sobre a procedência da moradia dos usuários refletem uma procura maior por 

moradores da zona sul, local onde se localiza o centro, mas de um modo geral os dados demonstram 

que existe uma procura de pessoas moradoras de todas as zonas geográficas da cidade de Manaus. 

Vale ressaltar que a procura de migrantes foi bastante significativa pois houve pessoas da Venezuela, 

Colômbia, Peru, Portugal, Angola, Argentina, Cuba, Haiti, Bulgária e Uruguai. 

 

Serviço de Atendimento, Responsabilização e Educação dos Agressores (Sare) 

Este serviço tem por objetivo promover atividades pedagógicas, educativas, 

terapêuticas e acompanhamento ao agressor (as) e casais em conflito conjugal, em situação de 

violência doméstica e demandas de atendimento espontâneo. 

O SARE desenvolve vários tipos de atendimentos dentre eles são: atendimento 

psicológico individual; atendimento psicológico em grupo (espontâneo ou determinação 

judicial); atendimento psicológico de casal; intervenções comunitárias, com oficinas 

populares, palestras e atendimento em parceria com outras instituições. 
 
Serviços Itinerantes de Cidadania 

Ações de Cidadania são realizadas em parceria com outras instituições e proporcionam 

acesso a Previdência Social, Atendimento Sócio Jurídico e expedição de documentos às populações 

urbanas e ribeirinhas, incluindo a população indígena e de rua.  

Na capital aconteceram mutirões de cidadania com expedição de documentos para a 

população nos bairros de: Coroado, Nova Esperança, Centro, Flores, Nova Cidade, Petrópolis, 

Armando Mendes, Japiim, São Raimundo, Jorge Teixeira I, Alvorada, Nova Cidade, Flores, Santa 

Etelvina, Gloria, Tarumã e Comunidade de Pau Rosa zona rural de Manaus. É importante salientar que 

as ações atendem as demandas das organizações da sociedade civil e também ao público mais 
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vulnerável que a população de rua. O gráfico abaixo demonstra o número de documentação expedida 

nas ações. 

 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS NAS AÇÕES DE CIDADANIA EM MANAUS 

 
FONTE: Sejusc/Decid 

 
No interior do Estado foram realizadas ações de cidadania nos municípios de: Novo 

Olinda, Envira, Eirunepé, Jutaí, Iranduba, Itacoatiara, Novo Airão, Carauari, Borba e Cacau 

Pirera. Estas ações também demandam um número expressivo de documentação básica. 

 
EMISSÃO DE DOCUMENTOS NAS AÇÕES DE CIDADANIA NO INTERIOR DO ESTADO 

 
FONTE: Sejusc/Decid 

 
 
Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) 

O Serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) proporcionam atendimentos à 

população das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste e dois municípios de Parintins e Manacapuru, interior 

do Estado. Esses atendimentos além das informações também oferecem serviços de expedição de 

documentos e outros de interesse da população como os de serviços básicos como: água, luz, telefone, 
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IPVA, IPTU, Defensoria pública, correios e bancos, todos esses realizados em parceria com órgãos 

responsáveis.  
NÚMERO de ATENDIMENTO NOS PAC,s 

PAC TOTAL DE PESSOAS 
ATENDIDAS 

ALVORADA 536.065 

COMPENSA 598.565 

EDUCANDOS 212.917 

GALERIA 298.135 

LESTE 147.805 

PARQUE DEZ MALL 66.477 

SÃO JOSÉ 271.792 

SUMAÚMA 356.468 

VIANORTE 225.416 

MANACAPURU 49.778 

PARINTINS 77.668 
TOTAL GERAL 2.841.086 

Fonte: Sejusc/PAC,s 

 
 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS NOS PACS 

 
Fonte: Sejusc/Decid 
 

Como alternativa para atender a população que não conseguem ir ao PAC, durante a semana 

são realizadas ações aos sábados intituladas de PAC Alternativo. Estas em parceria com a Secretaria 

de Estado do Trabalho (Setrab), Receita Federal, Polícia Civil e shoppings Sumaúma, Cidade Leste e 

Via Norte, além do município Manacapuru. A ação é direcionada a emissão de RG, CPF, carteira de 

trabalho, seguro desemprego, alistamento militar, pagamento de contas, aferição de pressão, teste de 

glicemia, corte de cabelo, atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, entre outros. 
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EMISSÃO DE DOCUMENTOS NOS PACS ALTERNATIVO 

 
Fonte: Sejusc/Decid 

 

Outra demanda expressiva são os Casamentos Coletivos, com a legalização da união 

de 18 casais na Unidade Prisional do Puraquequara e 32 na Unidade Prisional Anísio Jobim. 

No município Careiro Castanho, foi legalizada a união de 150 casais. Ação realizada em 

parceria entre Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Tribunal de Justiça do 

Amazonas e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. 

 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES  

 

A Sejusc atua na articulação, prevenção e garantia de direitos das mulheres do 

Estado do Amazonas, em conformidade com o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência Contra as Mulheres do qual o Estado é signatário.  

Em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim) foi realizada a 6ª 

edição da banda “Maria Vem com as Outras” com o tema “Contra a Violência e a Impunidade”, 

durante o período do Carnaval, esta como forma de sensibilizar a população sobre o enfrentamento a 

violência contra a mulher. 

Na perspectiva de qualificar o atendimento prestado foi realizada a primeira 

capacitação para a equipe que atua no Alerta Rosa que se constitui em um canal de 

informações sobre a Rede de Assistência à Mulher Vítima de Violência, aberto a denúncias de 

crimes através de um aplicativo móvel disponível no Google Play que permite a mulher 

acionar atendimento policial em caso de situações de violência. 

Referente ao empoderamento da mulher foi realizado o Seminário Estadual “Gênero, 

Políticas Públicas e Participação Política- Mulheres na Política: Eleições 2016”, com a participação de 

60 representantes femininas de lideranças partidárias, oriundas sociedade civil e gestoras públicas, O 
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seminário com objetivo de incentivar a participação na concorrência de cargos públicos eletivos e 

consequentemente ampliar a representação das mulheres nas câmaras de vereadores e prefeituras 

municipais a partir das eleições em 2016.  

Para celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha, foi realizado o lançamento do 4º Concurso 

Estadual de Prevenção à Violência contra a Mulher, voltado aos estudantes de escolas públicas, com o 

tema “A participação da mulher na política brasileira: direito social e ação afirmativa para o 

fortalecimento da democracia”. Os alunos do ensino fundamental, ensino médio, da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e do Projeto Avançar, tiveram oportunidade de concorrer nas categorias, 

redação, cartaz, música e interpretação teatral. “O objetivo do concurso foi de provocar reflexão no 

público estudantil sobre a participação da mulher nos espaços políticos e de decisão, haja vista, que o 

papel feminino está historicamente ligado à vida privada e doméstica”. 

Em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher Indígena, com a parceria com a Fundação 

Estadual do Índio (FEI), houve um colóquio, com o tema: “Refletindo as Questões de Gênero e 

Violência contra as Mulheres Indígenas no Amazonas”. Esse colóquio contou a presença de 

representantes da sociedade civil, poder público e outros segmentos que tratam sobre a questão 

indígena.  

Quanto ao atendimento direto as mulheres a Sejusc apresenta o demonstrativo que segue. 
 

MULHERES ATENDIDAS NAS AÇÕES DE CIDADANIA ITINERANTE - 2016 

 
Fonte: Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM) da Sejusc 

 

O Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) atua na proteção e acolhimento 

emergencial de mulheres e seus filhos menores de 18 anos com risco iminente de morte ou 

grave ameaça em razão da violência doméstica e familiar. A capacidade de abrigamento é de 
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quatro mulheres/dia e seus filhos, no período noturno. Além do abrigamento são prestados 

atendimentos psicológicos, jurídico e social. 

 
ATENDIMENTO PELO SAPEM 

 
Fonte: Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres – SEPM/ SEJUSC 

   

Na Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante é realizado o acolhimento institucional 

de mulheres e seus filhos menores de idade em situação de risco iminente de morte ou grave 

violência. O acolhimento pode ser de até três meses, dependendo de cada caso. O atendimento 

é de caráter multidisciplinar (social, psicológico, pedagógico e jurídico) e atende o que 

preconiza o Art. 35 da Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha, quando por determinações legais 

prevê o caráter sigiloso para resguardar a vida das vítimas. O acolhimento foi de 85 mulheres 

e 128 crianças e adolescentes.  

O Centro Estadual de Referência e Apoio Mulher (Cream) é parte integrante da 

continuidade dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

nele o atendimento é especializado nas áreas social, psicológica, jurídica e pedagógica, com 

articulação de serviços para prevenir, punir e erradicar a violência de gênero. 

 
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CREAM 

 
Fonte: Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres – SEPM/ SEJUSC 
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ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

  

O Sistema Socioeducativo está vinculado diretamente à administração, englobando 

políticas, planos e demais ações que compõem o atendimento dos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. O mesmo atende as diretrizes da Lei Federal 

8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e também do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE, Lei nº 12.594/2012. 

Para dinamizar as atividades esportivas e educativas, o Sistema Socioeducativo 

aderiu ao Projeto "Skate Resgatando Vidas", que animou os adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas a prática do esporte. Além da diversão, a atividade incentiva à 

concentração, a perseverança, a superação de limites, além de proporcionar exercício físico 

aeróbico. 

 No que concerne ao processo de inserção dos adolescentes, destaca-se a 

participação de um adolescente no concurso sobre Dia Mundial de Alimentação, e de dois 

adolescentes na Olimpíada Nacional de Matemática. Participações estas que marcam 

positivamente a vida dos adolescentes.  

O atendimento prestado pelo Sistema Socioeducativo é de Internação, Privação de 

Liberdade, Semiliberdade e acompanhamento aos adolescentes em conflito com a lei, na faixa 

etária entre 12 a 18 anos incompletos e, excepcionalmente, até 21 anos, jovens na faixa etária 

de 17 até 21 anos, cumprem o tempo de sua sentença determinada pelo Juiz, por meio de 

medida cautelar. Durante o ano de 2016 passaram pelas unidades um número significativo de 

adolescentes. 

 
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES/ SISTEMA SOCIEDUCATIVO 

 
Fonte: Departamento Socioeducativo/Sejusc 
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No acompanhamento dos adolescentes que passaram pelo regime de internação é 

desenvolvido o Programa de Apoio ao Egresso (Proeg), que não é em regime obrigatório, mas que é 

previsto pelo SINASE, visando à garantia de direitos e a inclusão social dos adolescentes e jovens para 

o pleno exercício de sua cidadania. 

 

DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR  
 

No Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon) foram 

desenvolvidas diversas ações de prevenção e fiscalização na cidade de Manaus no que diz 

respeito aos direitos do consumidor. Dentre as ações realizados destacam-se: 

 

• Lançamento do Aplicativo PROCON AMAZONAS para Smartfhones e Tablets; 

• Mutirão de audiências em alusão ao Dia Internacional do Consumidor; 

• Lançamento do Programa Educação, Saúde e Governança Pública; 

•  PROCON Itinerante em Careiro da Várzea; Presidente Figueiredo e Manacapuru.  

 

No que concerne o atendimento para o consumidor durante o ano de 2016, foram 

realizados os atendimentos, conforme demonstrativo que segue. 

 
ATENDIMENTOS REALIZADAS PELO PROCON 

 
Fonte: Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor - PROCON/ SEJUSC 

 
 
POLÍTICA INDÍGENA 
 

A Fundação Estadual do Índio (FEI) foi criada por meio do Decreto nº 36.653 de 28 

de janeiro de 2016, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
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Cidadania (Sejusc), em decorrência da extinção da Secretaria de Estado para os Povos 

Indígenas (Seind) devido à reforma administrativa empregada pelo Governo do Estado (Lei 

nº. 4.213 de 08 de outubro de 2015). A FEI surgiu com três grandes desafios: Assumir as 

atribuições do governo sobre as questões indígenas; Garantir políticas públicas para 64 povos 

indígenas do Amazonas; Garantir a articulação de parceiros municipais, estaduais, federais e 

internacionais, estratégicos para a ampliação e o atendimento das demandas e necessidades 

dos povos indígenas.  

A FEI buscou formalizar parcerias com o intuito de intensificar ações integradas que 

venham a garantir assessoria técnica e jurídica; apoio a qualificações para a gestão 

organizacional; a elaboração e gestão de projetos; à participação indígena em eventos 

voltados a discussão de direitos, políticas e programas e planos estratégico das organizações 

indígenas em todo o Estado, assim como apoio a eventos.  

Essas ações atenderam as organizações dos seguintes municípios: Autazes, Benjamin 

Constant, Careiro da Várzea, Tapauá, Rio Preto da Eva, Tonantins, Novo Airão e Manaus, 

beneficiando 3.260 indígenas, 300 produtores indígenas e 40 artesãos das Associação 

Indígena União das Águias; Organização Indígena do Médio e Baixo Purus; Organização dos 

Povos Indígenas Kaixanas de Tonantins; Associação Indígena Wotchimaücü; Conselho 

Indígena Mura – CIM e Artesãos indígenas de Manaus. 

Tendo em vista a intensa procura de gestores de associações indígenas solicitando 

apoio para a regularização Fiscal, foi prestado assessoria contábil com este objetivo, 

observando o auto risco de fechamento de associações indígenas por falta de regularização, 

bem como o fato de que uma vez irregular, impossibilita o aceso das mesmas a captação de 

recurso por meio da apresentação de projetos para financiadores a fundo perdido. Os 

municípios que receberam esta assessoria foram: Autazes, Benjamin Constant, Careiro da 

Várzea, Tapauá, Rio Preto da Eva, Tonantins, Novo Airão e Manaus. 

Considerando a importância de intensificar parcerias com vistas a ampliar ações 

voltadas ao desenvolvimento socioeconômico, à valorização cultural, o fortalecimento das 

organizações indígenas e a contemplação dos indígenas nos programas sociais existentes, a 

Fundação tem buscado parcerias a nível governamental e não governamental com os 

seguintes órgão: 

• Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), parceria já estabelecida para 

disponibilização de espaço permanente para Feira de Produtos Indígenas. 
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• Instituto Federal do Amazonas (Ifam) parceria em discussão para formação de 

indígenas em nível de licenciatura e cursos técnicos. 

• Fundação Amazônia Sustentável (Fas) parceria em elaboração para apoio a captação 

de recursos internacionais e ações integradas para os indígenas nos entornos das 

Unidades de Conservação que aquela Fundação desenvolve atividades. 

• Centro de Educação Tecnológico do Amazonas (Cetam) parceria em discussão para 

continuidade de cursos técnicos e profissionalizantes específicos para indígenas do 

Estado do Amazonas. 

• Instituto Amazônia Sustentável, parceria em formalização para ações voltadas ao 

fortalecimento das organizações indígenas e captação de recursos. 

 

A primeira edição do Evento denominado HIROKAT TAPYIA (significa Criança 

Indígena na língua Sateré-Mawé) YANÉ ÇURYÇÁWA (significa Nossa Alegria na Língua 

Geral Nhengatu) teve como público alvo aproximadamente 2.000 mil indígenas moradores 

dos bairros Parque das Nações, Comunidade Cristo Rei e Parque das Tribos. O evento teve 

como foco principal as crianças indígenas dessas áreas e receberam os seguintes serviços: 

registro civil de nascimento, certidões, emissão de CPF, registro geral, dentre outros. 

Além dos serviços de documentação básica foram realizados: Oftalmologista - Ótica 

Sol (98 atendimentos); Doação de óculos (55 unidades); Odontologia, com 17 Extração de 

dente e 52 aplicação de flúor e doação de Escova dental.   

 

CONVÊNIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSE 

 

A Fundação Estadual do Índio, no intuito da continuidade nas atividades que estavam 

em execução, nas demandas existentes e também nos projetos anteriormente executados pela 

Seind, absorveu os Contatos de Repasse oriundos do Programa Território da Cidadania, 

garantido assim a continuidade dos benefícios oferecidos as comunidades indígenas dos 

municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, com ações 

que vão desde o desenvolvimento social, à organização sustentável da produção, saúde, 

educação, cultura, infraestrutura e ações fundiárias.  Aproximadamente 36.650 pessoas serão 

beneficiadas diretamente e 87.390 indiretamente, o equivalente a 70% da população territorial 

da região do Rio Negro, com ações de fortalecimento da economia regional.  
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O Projeto Gestão Ambiental Sustentável das Terras Indígenas do Amazonas, gerador 

do contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável, firmado entre o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o Estado no Amazonas por 

meio da extinta Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (Seind), objetiva promover a 

gestão ambiental e o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis dos povos 

indígenas, visando à geração de trabalho, renda e inclusão social.  

 

 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Como um agente promotor de mudanças, a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), busca 

favorecer uma gestão flexível e voltada para solução de reais necessidades do cidadão, 

visando uma prestação de serviços públicos de qualidade, de forma a garantir direitos.  

Destaca-se entre as ações realizadas pelo Ouvidoria, a implantação da Política de 

Transparência que regulamenta a Lei de Acesso à Informação ao Cidadão – LAI, segundo o 

Decreto nº 36.819 de 31 de março de 2016, possibilitando a atuação ativa da sociedade, 

conhecendo seus direitos em obter informações públicas dos órgãos e entidades.  

Desta forma, no intuito de sempre conciliar o anseio do cidadão e o serviço prestado 

pelo Governo do Amazonas, ressalta-se que a OGE é uma “ferramenta” de grande 

importância, capaz de sinalizar possíveis transformações nas tomadas de decisões, para 

implementação das políticas públicas. 

As informações apresentadas são oriundas dos bancos de dados do Sistema de 

Ouvidoria – SIGO, ferramenta utilizada partir da criação da REDE AMAZONENSE DE 

OUVIDORIAS PÚBLICAS – REDE OUVIR, além do SISTEMA e-SIC, que permite ao 

cidadão o registro das manifestações online, tais como: denúncias, reclamações, informações, 

solicitações, sugestões, elogios, pedidos de acesso à informação, pesquisas de “Trabalho de 

Campo” desenvolvidas pelo Departamento de Pesquisa e Estatística desta OGE, bem como o 

“Projeto Perdidos e Achados”, que atua em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. 

O Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias-SIGO (REDE OUVIR), implementado 

como requisito para o funcionamento da REDE OUVIR, voltado para o registro, recebimento 

e gerenciamento dos manifestos encaminhados para o atendimento das Ouvidorias de diversos 

órgãos, e em todas as esferas governamentais. O sistema é simples e de fácil acesso. 
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Nos Prontos Atendimentos ao Cidadão-PACs, os postos da REDE OUVIR 

disponibilizam os seguintes serviços: atendimento presencial tanto para REDE OUVIR, 

quanto para o e-SIC, emissão de CPF e captação de documentos perdidos para o Projeto 

Perdidos e Achados. Foram 8.192 manifestos, dos quais 7.488 resolvidos. 

   
 ATENDIMENTO DOS POSTOS DA REDE OUVIR/AM NOS PACS 

POSTO DE ATENDIMENTO TOTAL 
Alvorada 3.317 
Compensa 6.333 
Educandos 2.862 

Galeria do Espírito Santo 346 
Galeria dos Remédios 1.873 

Leste 4.824 
Parque Dez Mall 1.634 

São José 2.450 
Sumaúma 4.486 
Via Norte 2.898 

TOTAL 31.023 
Fonte: Sistema de Informações Governamentais do Amazonas – e-SIGA 

 
 

DOCUMENTOS EMITIDOS EM PARCERIA 

PARCEIROS CPF 1ª 
VIA 

CPF 2ª 
VIA TOTAL 

ALEAM 20 00 20 
E. E. Paula Ângela Franssinetti 34 05 39 
IEADAM 80 53 133 
OGM 482 122 604 
SEJUSC 2.383 987 3.370 
SETRAB 222 96 318 
TJAM 15 06 21 

TOTAL 3.236 1.269 4.505 
Fonte: Sistema de Informações Governamentais do Amazonas – e-SIGA -  janeiro à outubro 2016 

 

O Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (E-Sic) instrumentaliza a Lei de 

Acesso à Informação (Lei Federal n° 12.527) no Estado do Amazonas (Decreto n° 

36.819/2016), por meio do recebimento e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação, 

destinados aos diversos órgãos e entidades do poder executivo. O registro foi de 461 pedidos, 

sendo 353 respondidos e 8 negados. Neste sentido foram capacitados 104 servidores dos 

diversos órgão do Estado. 

Compete à Ouvidoria Geral do Estado a realização de estudos, pesquisa e 

fornecimento de relatórios ao Chefe do Executivo, nos campos político, econômico, psíquico-
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social e interno, relacionados aos programas, projetos e atividades do Governo Estadual. Na 

área da Educação foram visitadas 29 escolas da rede estadual de ensino, abrangendo 732 

alunos e na Saúde, a visita se realizou em três hospitais e Pronto Socorro (28 de Agosto, João 

Lúcio e Plantão Araújo), entrevistando 115 pacientes.  

O Projeto Perdidos e Achados atua em parceria com o cidadão, facilitando o acesso 

da população aos seus documentos, com um banco de dados extenso, semanalmente 

atualizado, onde a busca é facilitada através do site da OGE, contando também com 

atendimento presencial.  O total de documentos perdidos foi 3.162 e apenas 735 foram 

resgatados. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMAZONAS 

 
A Política de Assistência Social no Brasil, em sua trajetória vem passando por profundas 

mudanças a partir da sanção da Constituição Federal de 1988 até a consolidação Política Nacional de 

Assistência Social em 2004, destacando-se avanços significativos com a organização e estruturação do 

Sistema Único da Assistência Social (Suas)¸ por meio da Lei 12.435/11 que alterou a Lei nº 8.742/93 , 

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), a qual preceitua os objetivos e princípios essenciais à 

Política de Assistência Social, bem como estabelece diretrizes à gestão, ao financiamento, ao controle 

social, ao monitoramento e a avaliação, a proteção social básica e especial de média e alta 

complexidade, assegurando o Suas como um sistema descentralizado e participativo. 

Na atual conjuntura o sistema vem passando por momentos de dificuldade por conta do 

atraso no repasse dos recursos da União, no entanto, os estados e municípios vêm envidando esforços 

significativos para manter a oferta de serviços, conforme o princípio de descentralização político-

administrativa, garantindo a ampla participação da população na formulação da política e no controle 

social das ações públicas. 

Diante do exposto, fundamentando-se nessa base legal, os estados ratificam seu 

compromisso com a efetiva prestação do apoio técnico aos municípios na estruturação e implantação 

de seus Sistemas Municipais de Assistência Social, por meio de ações voltadas ao acompanhamento, a 

assessoria e o aprimoramento dos serviços ofertados no âmbito dos municípios com vistas à superação 

de fragilidades e insuficiências vivenciadas por parte da população do Estado. 

É importante destacar que o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado da Assistência Social (Seas), ao longo desses anos tem avançado no que se refere à 

consolidação do Suas no Estado, assumindo um conjunto de seguranças afiançadas na Assistência 

Social na perspectiva do aprimoramento e busca de patamares de qualidade quanto à cobertura dos 

serviços ofertados aos usuários da Política de Assistência Social.  

Ainda destacam-se as ações estratégicas alinhadas ao compromisso de Governo, com a 

implementação das políticas públicas consolidadas a partir dos relatórios setoriais e metas 

estabelecidas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

Plano Plurianual (PPA), Plano Estadual da Assistência Social (PEAS) e Plano de Gestão da Seas, 

instrumentos estratégicos de organização das ações do governo, os quais estabelecem as metas e os 

resultados a serem alcançados, com vistas à consolidação do Sistema Único de Assistência Social 

(Suas) e superação das situações de risco e vulnerabilidade social. 
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

Tem como finalidade a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 

população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso 

precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos relacionais e de 

pertencimento social e discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outros. 

Com vistas ao aprimoramento dos serviços ofertados, é importante destacar que o Governo 

do Estado por meio da Seas, realizou os seguintes investimentos no ano de 2016: Continuidade das 

obras de construção dos três Centros de Referência de Assistência Social (Cras) nos municípios de 

Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Itamarati; construção de um Centro de Convivência da 

Família (CCF) em Manicoré; e aquisição de 10 veículos doados para execução dos serviços 

socioassistenciais nos Equipamentos Sociais dos municípios de Atalaia do Norte, Beruri, Envira, 

Fonte Boa Itamarati, Ipixuna (sendo um para cada município) e quatro para Parintins. 

 

PROJETOS ESTADUAIS 

 
Centros de Convivência da Família e do Idoso 

 Disponibilização de seis Centros Estaduais de Convivência da Família e um do Idoso, na 

cidade de Manaus, dotados de uma infraestrutura ampla, moderna e acolhedora, com a finalidade de 

oferecer serviços nas áreas de Assistência Social, garantindo acesso aos direitos sociais às famílias, 

criando condições para promover sua autonomia, a inclusão social, fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de um conjunto de ações voltadas para o atendimento e 

acompanhamento das famílias, atividades culturais, esportivas, lazer e qualificação profissional por 

meio da gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado da Assistência Social e os parceiros: 

Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Universidade Aberta da Terceira Idade 

(Unati), visando proporcionar aos usuários melhorias da qualidade de vida.  

Os equipamentos ofertam atividades como: atendimentos psicossociais, encaminhamentos 

para rede socioassistenciais, visitas domiciliares e institucionais, palestras e oficinas socioeducativas, 

campanhas de prevenção e enfrentamento, atividades artísticas, culturais, lúdicas, esportivas, de lazer 

e cursos profissionalizantes e geração de emprego e renda, para o desenvolvimento do protagonismo 

ativo e o exercício pleno de cidadania. 

Vale ressaltar que a demanda que frequenta os Centros Estaduais de Convivências é 

contemplada com ações que impactam a qualidade de vida das famílias, com o aumento do estímulo 

de desenvolvimento de potencialidades e da autonomia dos usuários.  
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Os resultados de atendimentos realizados, comprovam que a procura pelos Serviços 

ofertados nos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso em Manaus, foi bastante 

significativa. 

ATENDIMENTOS REALIZADOS - 2016 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS QUANTIDADE 

Centro Estadual de Convivência da Família 
Teonízia Lobo de Carvalho (Médio Porte) zona Norte 

129.750 
 

Centro Estadual de Convivência da Família 
Maria de Miranda Leão (Pequeno Porte) zona Centro Oeste 

65.199 
 

Centro Estadual de Convivência da Família 
31 de Março (Pequeno Porte) zona Sul 

66.327 
 

Centro Estadual de Convivência da Família 
André Araújo (Pequeno) zona Sul 

68.834 
 

Centro Estadual de Convivência da Família 
Padre Pedro Vignola (Grande Porte) zona Norte 

431.216 
 

Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) 
(Grande Porte) zona Sul 

348.462 
 

Centro Estadual de Convivência da Família 
Magdalena Arce Daou (Grande Porte) zona Oeste 

621.579 
 

Centro de Convivência do Idoso (municipalizado em junho de 2016) 
Honorina Ribeiro Lopes (Iranduba) Região Metropolitana 

4.568 
 

                                                TOTAL  1.735.935 
Fonte: CECFs, CECI e CCI/ SEAS/2016 

 

Projeto Ame a Vida 

Realiza atendimento psicossocial aos segmentos vulnerabilizados nas Unidades Policiais da 

Cidade de Manaus, da área de abrangência dos 21 Distritos Integrados de Policias (DIPs), na 

Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) e Delegacia Especializada em 

Crimes Contra Mulher Zona Norte, e desenvolve ações preventivas, por meio de reuniões, palestras e 

oficinas temáticas, para nivelamento de conhecimentos junto as comunidades. 

Em 2016 foram realizados 105.464 atendimentos, dos quais 64.679 psicossociais nos DIPs e 

Especializadas e 40.768 externos envolvendo palestras, visitas domiciliares, campanhas, caminhadas e 

outras ações preventivas. 

 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Entende-se como uma das ações primordiais da Política de Assistência Social a segurança da 

acolhida que opera com a provisão de necessidades humanas que começa com os direitos à 
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alimentação. Assim sendo, o Governo Federal instituiu através da Lei 11.346/2006 – Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), com vistas em assegurar o direito humano à 

alimentação adequada.  

O Governo do Amazonas buscou em 2016, a implementação da Política de Segurança 

Alimentar e Nutricional, por meio de orientações, acompanhamento e apoio técnico as ações que 

efetivam a Segurança Alimentar e Nutricional em todos os municípios do Estado, tendo sido 

realizadas, 53 visitas em equipamentos sociais e da segurança alimentar nutricional em Manaus, 

orientando 238 técnicos. 

O Amazonas conta ainda com a Coordenação do Projeto Garantia do Direito Humano à 

Alimentação Adequada, o qual é responsável por cinco Restaurantes Populares e três S.O.S Cidadão 

(sopão), alocados em áreas estratégicas da cidade, com vistas a atender a população mais vulnerável e 

com maior índice de insegurança alimentar. 

 

Prato Cidadão  

Garante o acesso das famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional à 

alimentação adequada e saudável, variada e nutritiva com refeições pelo preço de R$ 1,00 ofertadas 

em cinco restaurantes distribuídos nos bairros: Centro, Novo Israel, Compensa, Jorge Teixeira e 

Alvorada na Cidade de Manaus, perfazendo um total de 115.041 usuários atendidos e 634.580 

refeições servidas em 2016. 

 

SOS Cidadão 

Serviço operacionalizado na zona norte de Manaus nos bairros Parque São Pedro, Alfredo 

Nascimento e Rio Piorini. Garante complemento alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade 

social, disponibilizando nas três unidades, distribuição gratuita de sopas. Foram servidos 1.049.934 

litros de sopas para 251.080 usuários. 

 

Benefícios Eventuais 

São provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social (Suas) e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude do 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidades temporárias e de calamidade pública. 

A Seas apoia e acompanha  os  municípios  do  estado  do  Amazonas na operacionalização 

desses   benefícios  e  realiza  atendimento  ao  público  (usuários/famílias)  com  escutas  qualificadas, 

orientação quanto a promoção do acesso e usufruto de direitos, realização de visitas domiciliares e 

institucional, articulação e encaminhamento para rede socioassistenciais. 

Em 2016 foram realizados 1.058 atendimentos e ofertados 219 benefícios. 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

A Proteção Social Especial  oferta serviços, programas e projetos de caráter especializado e 

continuado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, 

o fortalecimento de potencialidades, proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 

situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, por ocorrência de abandono, maus tratos 

físicos e/ou psíquicos, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, entre outras. 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), considerando os 

níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do trabalho social ofertado, a atenção na Proteção 

Social Especial organiza-se sob dois níveis: Média e Alta Complexidade.  

 

SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI) 

Serviço que oferta atendimento social e psicológico as pessoas idosas com algum grau de 

dependência, que tenham suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: 

confinamento, atitudes discriminatórias, desrespeito, maus tratos, falta de cuidados, exploração e 

outros tipos de violências praticadas contra o público alvo, interagindo na mediação de conflitos 

familiares, promovendo a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.  

Em 2016 foram registrados 954 agravos no respectivo Centro, sendo atendidas 1.340 pessoas 

idosas, com 397 atendimentos psicológicos e 6.258 sociais (escutas, visitas domiciliares, 

encaminhamentos e outros) perfazendo um total de 6.655 atendimentos. 

 

Serviço de Apoio Psicossocial/Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(DEPCA) 

O núcleo de apoio psicossocial com funcionamento nas dependências da DEPCA, registra e 

atende as ocorrências que envolvem crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, vítimas de 

qualquer tipo de violência (física, psicológica, abuso sexual, exploração sexual e econômica e outras), 

como também em situação de risco pessoal ou social, de modo a assegurar proteção e garantia de 

direitos de acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Loas, a Lei 

12.435/2011 e a Constituição Federal.  

Em 2016, foram registradas 3.996 ocorrências, com 4.776 vítimas, com um total de 

atendimentos psicossociais 974 e 4.200 encaminhamentos para rede socioassistenciais. 
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Serviço de Atendimento Psicossocial às Famílias 

Esse serviço é voltado para o usuário de substâncias químicas lícitas ou ilícitas, que causam 

dependência química, juntamente com sua família, com realização de avaliação psicossocial na 

perspectiva de realizar encaminhamentos para serviços, programas e tratamentos disponíveis na rede 

socioassistencial para o indivíduo e seus familiares, sendo o tratamento à dependência química a 

principal demanda do setor.  

Foram atendidos 471 usuários e 403 famílias, com 874 atendimentos psicossociais e 753 

encaminhamentos para outra instituições. 

 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

De acordo com o disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, esse 

serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.  

Para a oferta do serviço faz-se necessária a observância da responsabilização face ao ato 

infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações 

e normativas específicas para o cumprimento da medida. 

Este serviço deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na 

vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens. Foram atendidos 1.501, sendo 1.350 do sexo 

masculino e 151 do feminino.  

 

SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE 

Acolhimento Institucional 

O Serviço de Acolhimento Institucional é realizado em diferentes tipos de 

equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir 

privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e a diversidade de: ciclos de vida, arranjos, 

raça/etnia, gênero e orientação sexual, apresentados no serviço a seguir: 

 

Casa do Migrante Jacamim 

Serviço de acolhimento provisório, com estrutura para acolher com privacidade 

pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e 

desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem 

condições de autossustento. Foram atendidas 1.012 pessoas sendo 40 crianças e adolescentes, 
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48 pessoas idosas, 18 pessoas com deficiência, com 3.670 atendimentos realizados e 409 

casos solucionados. 

 

Descentralização dos Serviços Socioassistenciais 

Foram formalizados 34 termos de convênio, fomento, colaboração e cooperação 

técnica-financeira em 2016, contemplando com aporte financeiro as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) que compõem a Rede de Proteção Social do Estado, conforme 

relação que segue. 

 
TERMO DE CONVÊNIO, FOMENTO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA 

- 2016  

 

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) 
Abrigo O Coração do Pai 384.970,03 
Aldeias Infantis SOS Brasil 200.000,00 
Associação de Apoio a Mulheres com Câncer 263.645,28 
Associação Philippe Sociais C. Nova Aliança 199.671,00 
Grupo de Apoio à Criança com Câncer 384.999,68 
Sociedade São Vicente de Paulo 384.980,04 
CASA VHIDA 385.000,00 
Lar Batista Janell Doyle 385.000,00 
Oficina Lutheria do Amazonas - OELA 199.999,47 
O Pequeno Nazareno 384.999,96 
O Desafio Jovem Manaus 180.000,00 
Centro de Solidariedade São José 200.000,00 
Inspetoria Santa Teresinha – Abrigo Didinho 251.388,00 
Centro de Formação Vida Alegre 195.000,00 
O Pequeno Nazareno 198.184,14 
Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia – ADCAM 196.886,27 
Jovens com uma Missão 384.975,80 
Aldeias Infantis SOS Brasil 385.000,00 
Inspetoria Laura Vicunã - Mamãe Margarida 385.000,00 
Instituto de Ação Social Vida e Saúde - IASVISAM 200.000,00 
Isma - Comunidade Salesiana de Manicoré 198.832,14 
Instituto Fellipo Smaldone 150.757,90 
Casa Vhida 199.113,26 
Movimento Comunitário Vida e Esperança_MCVE 190.682,20 
Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima 199.384,49 
Inspetoria Santa Terezinha Kinhanati  Uka Suri 194.815,00 
Associação Mãos Amigas - Fortalecendo a Família 199.947,00 
Associação Beneficente Jésus Gonçalves 199.999,98 
Associação Educacional Beneficente Pão da Vida 385.000,00 
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Conclusão 

Fonte: Feas/Seas 

 

PROGRAMA TODOS PELA VIDA 

 

Programa de Governo que coordena e articula a política de enfrentamento da violência letal 

intencional no Amazonas, com uma gestão integrada para resultados, fortalecendo as capacidades do 

Estado para promoção da paz social. 

No ano de 2016 foram realizadas 152 reuniões, com parceiros e outros, para alinhar as 

propostas e objetivos do Programa, com a formulação de Projetos dos Órgãos parceiros, contando com 

541 participantes. Vale destacar a participação em 15 eventos estaduais e cinco visitas técnicas. 

 

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), como Coordenadora da Política Pública 

de Assistência Social no Estado do Amazonas, mantém sua gestão amplamente consolidada e 

compartilhada, com vistas a prover maior eficiência, eficácia e efetividade nas atuações específicas e 

intersetoriais, em prol da garantia de direitos aos usuários do Sistema Único de Assistência Social 

(Suas). A referida gestão ocorre em diversas áreas conforme a seguir:  

 

Aprimoramento da Gestão dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios (Apoio Técnico) 

É de competência do Estado executar a coordenação e o processo de acompanhamento e 

apoio técnico a todos os municípios do Estado do Amazonas, no que concerne a gestão dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como a garantia do acompanhamento na 

condução do processo de consolidação  e  aprimoramento  dos  serviços  socioassistenciais, destacando 

desse modo o trabalho realizado no âmbito da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, 

Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e Avaliação do Suas, diante da viabilização do 

compromisso assumido por meio desse Pacto. 

No ano de 2016 foram realizadas visitas de apoio e acompanhamento técnico na gestão e 

execução dos serviços de proteção social básica, especial e no âmbito da vigilância social e 

monitoramento, in loco, a 25 municípios, tendo como resultado visitas aos Equipamentos Sociais, com 

INSTITUIÇÃO VALOR (R$) 
Associação de Mulheres Ribeirinhas - Casa de Sara 197.905,50 
Sementeira da Luz 194.812,00 
Lar Batista Janell Doyle 200.000,00 
Obra Social Nossa Senhora Fazenda da Esperança 539.941,85 
Prelazia de Lábrea - Centro Esperança de Lábrea 199.108,20 

TOTAL 8.999.999,19 
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a orientação técnica de 885 trabalhadores do Suas, 41 reuniões ampliadas e participação de 563 

técnicos. Assim como atendeu a 47 municípios na sede da Seas, contando com 161 visitas, orientando 

a 192 técnicos.  

Foi realizada uma Oficina de Nivelamento pelos Departamentos de Proteção Social Básica 

(DPSB), Proteção Social Especial (DPSE), Gestão do Sistema Único da Assistência Social (DGUAS), 

na capital de Manaus. E, objetivando o alinhamento das informações pertinentes a gestão e 

aprimoramento da oferta de serviços foi realizada a “I Teleconferência da Assistência Social” com a 

participação de 39 municípios, com 162 participantes e cinco Oficinas com 244 trabalhadores do Suas. 

 

Ampliação e Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social 

No sentido de promover a qualificação e valorização profissional do quadro de recursos 

humanos da Seas no âmbito do Suas, o Governo do Estado do Amazonas realizou 88 eventos com 

ações de nivelamento, atualização e aperfeiçoamento por meio do Sistema de Controle de 

Desenvolvimento de Servidores do Estado (SIDES) e parcerias, com participação de 391 servidores. 

 

Gestão do Sistema Único da Assistência Social 

Tem a finalidade de trabalhar no aprimoramento da gestão do SUAS, fazendo a Vigilância 

Socioassistencial, Monitoramento e Avaliação, a Gestão do Trabalho e do Sistema de Informação, 

possibilitando a mensuração da eficiência, da eficácia e da efetividade mediante o acompanhamento, 

controle e avaliação dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais em todo o Estado 

do Amazonas, sendo realizadas as seguintes ações: 

• Acompanhamento dos Termos de Colaboração e Fomentos (capital e interior), sendo 

visitadas 25 OSCs, totalizando 29 Projetos; 

• Acompanhamento aos 62 Municípios quanto ao preenchimento dos seguintes sistemas 

CadSUAS, Data Social, Relatório de Informações Sociais (RI), Tab Social, SUASWeb, 

Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro, Plano de Ação, Registro Mensal de 

Atendimento (RMA), Sistema de Autenticação e Autorização (SAA) e Censo SUAS; 

• Criação de 81 senhas de acesso ao SAA; 

• Finalização do Censo Suas 2016 nos 62 municípios; 

• Elaboração do Diagnóstico Socioterritorial do Suas no Estado do Amazonas; 

• Cumprimento do Cronograma de Visitas Institucionais em todos os equipamentos de 

Manaus (Cras, Creas, Centro Pop e Serviço de Acolhimento); 

• Conclusão do relatório de execução da 1ª Fase CapacitaSuas Amazonas; 

• Realização de 4 reuniões do Núcleo de Educação Permanente do Suas (NUEP), com a 

participação de 53 pessoas; 

• Publicação do Regimento Interno NUEP/Suas/AM; 
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• Realização da 1ª Certificação do NUEP/Suas/AM por meio do 6º Seminário dos 

Estagiários. 

 

Apoio Técnico aos Órgãos Colegiados e Afins 

A Seas mantém vinculado a sua estrutura, com apoio técnico, financeiro e logístico, direto e 

efetivo aos Órgãos Colegiados e afins:  

• Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) - órgão público normativo, deliberativo, 

consultivo, controlador e fiscalizador da Política de Assistência Social, tem como competência 

aprovar e fiscalizar a Política e o Plano Estadual de Assistência Social, bem como, 

acompanhar e avaliar a gestão de recursos, os gastos sociais e o desempenho dos programas e 

projetos destinados à Assistência Social. Como resultado foram computadas 15 visitas de 

controle social, 38 eventos com 310 participações de Conselheiros e 27 Deliberações votadas; 

• Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Amazonas 

(Caisan) - tem a finalidade de implementar e consolidar o Sistema de Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional nos municípios, motivar e apoiar a criação das câmaras e conselhos 

municipais de segurança Alimentar e Nutricional, prestar apoio técnico aos municípios, 

promover a articulação e a integração entre os órgãos e entidades da administração pública 

afetos a área Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e monitorar a situação da SAN no 

Estado do Amazonas. Em 2016 foram realizados cinco visitas de apoio técnico nos municípios 

de Iranduba, Itacoatiara, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Tonantins, com objetivo de 

sensibilizar para adesão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). 

Ainda em 2016 foram realizadas 14 reuniões com a participação de 134 trabalhadores, uma 

oficina, uma videoconferência com o tema “Sensibilização dos Municípios ao Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”. 

• Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família - objetiva planejar de maneira 

articulada e integrada esse programa, levando em consideração as demandas da Gestão no que 

se refere às áreas de Assistência Social, Educação e Saúde. Foram realizadas cinco 

capacitações sendo duas em Manaus e as demais em Carauari, Ipixuna e Coari, para as equipes 

técnicas do Cadastro Único e Bolsa Família que atuam no Estado do Amazonas, com 133 

técnicos capacitados e, dois Fóruns contando com a participação de 5.500 pessoas. 

 

PROMOÇÃO SOCIAL 
 

Buscando fortalecer as Políticas Sociais do Governo do Amazonas, o Fundo de Promoção 

Social (FPS) vem cada vez mais promovendo a cidadania, a equidade social e econômica do Estado 
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por meio de ações que valorizam o trabalho humano. Em 2016, foram R$ 3.383.705,76 investidos em 

23 instituições do interior e da capital nas modalidades de saúde, inclusão produtiva, criança e 

adolescente, pessoa com deficiência e idoso. Mais de três mil pessoas foram beneficiadas diretamente. 

Foram repassados recursos para Projetos Sociais geridos por Secretarias de Estado como as 

das áreas de Saúde, Justiça e Cidadania, Cultura, Esporte e Lazer, Pessoa com Deficiência, Assistência 

Social e Inclusão Produtiva com o objetivo de desenvolver a Cidadania e a Qualidade de Vida do 

Amazonense. Na Saúde, foram mais de R$ 19 milhões remanejados de outras áreas para a melhoria 

nos atendimentos. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon) por exemplo, 

recebeu mais de R$ 3 milhões para a compra de acelerador linear que aumentou o atendimento de 50 

para 150 por dia e para a compra de kits para a realização da Citologia em Meio Líquido, um método 

mais eficiente de se fazer exame preventivo contra o câncer de cólon uterino, hoje amplamente 

utilizado na rede privada do País e outros equipamentos que contribuem para a modernização e 

eficiência da Gestão. 

Também podemos destacar a reinauguração da Feira Itinerante do Cassam que por meio de 

repasse de R$ 100 mil para a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), permitiu que 100 

produtores de 15 municípios vendessem seus produtos em um local bom e assim pudessem aumentar a 

capacidade de atendimento. 

Na área da Justiça e Cidadania, o Programa Barco PAI recebeu R$ 5.320.326,00, para a 

reforma de três embarcações que proporcionarão ao ribeirinho e ao indígena, acesso aos serviços de 

Previdência Social, Expedição de Documentos e Saúde. Em uma única viagem, um barco atenderá 

mais de 12 mil pessoas levando cidadania e acesso aos direitos básicos. 

A parceria com a Agência de fomento do Estado do Amazonas (Afeam) permitiu executar o 

Programa Crédito Solidário que em um ano de trabalho atendeu mais de 300 pessoas totalizando um 

investimento na ordem de R$ 668 mil nos segmentos: padaria, artesanato, confecção, calçados, 

lanchonetes e salões de beleza.  

 
TERMOS DE FOMENTO COM ENTIDADES DA CAPITAL - 2016 

ENTIDADE OBJETO META 
(Pessoas) 

VALOR 
(R$) 

Associação de Reciclagem e 
Preservação Ambiental - Arpa 

Equipamentos para transformação 
de plásticos recicláveis em 

matéria-prima 
32 300.000,00 

Associação Beneficente O Pequeno 
Nazareno 

Móveis, equipamentos e material 
permanente 

20 55.750,00 

Inspetoria Laura Vicuña - Casa Mamãe 
Margarida 

Equipamentos e materiais 
permanentes 

240 118.973,40 

Sociedade São Vicente de Paulo - Casa 
do Idoso 

Aquisição de equipamentos, 
material permanente e material de 

consumo 

23 57.434,50 
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Conclusão 

Centro de Formação Vida Alegre Aquisição de equipamentos e 
material permanente 

200 19.242,99 

Associação Philippe Sócias da 
Comunidade Católica Nova e Eterna 
Aliança 

Veículo tipo Doblô 200 61.777,97 

Núcleo de Amparo Social Tomás de 
Aquino - Abrigo Moacyr Alves 

Equipamentos e materiais para 
fisioterapia, hidroterapia e 
psicomotricidade aquática 

452 87.843,45 

Congregação das Irmãs Salesianas dos 
Sagrados Corações - Instituto Filippo 
Smaldone 

Aquisição de equipamentos de 
informática, móveis e material de 

consumo 

100 61.006,00 

Associação Educacional e Beneficente 
Pão da Vida 

Aquisição de um veículo 
utilitário, tipo pick-up 

20 127.540,00 

Centro de Solidariedade São 
José/Escola Rainha dos Apóstolos 

Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes 110 132.000,00 

Abrigo o Coração do Pai Artigos para composição de um 
parquinho de diversão infantil 36 87.190,00 

Lar Batista Janell Doyle Aquisição de equipamentos e 
material permanente 

20 43.799,99 

TOTAL 1.453 1.152.558,30 

Fonte: Fundo de Promoção Social  
Nota: Dados até novembro de 2016. 

 

 

TERMOS DE FOMENTO COM ENTIDADES DO INTERIOR 

ENTIDADE MUNICÍPIO OBJETO META 
(Pessoas) VALOR 

Associação de 
Desenvolvimento Rural dos 
Produtores da Comunidade 
de Santa Maria do Lago do 
Pupunha - I 

Manacapuru Trator agrícola da marca 
VALTRA e implementos 

248 271.000,00 

Cooperativa Mista 
Agroextrativista do Rio 
Unini 

Barcelos 
Máquinas e equipamentos 

para fabricação de vassouras 
e material de consumo  

420 123.320,00 

Associação de Produtores 
Rurais do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
APDS 

Tapauá 

Trator agrícola com 
implementos e um caminhão 

com carroceria com 
capacidade para 6 toneladas 

110 277.850,00 

Diocese de Parintins Parintins 

Máquinas de costura para a 
oficina de Corte e Costura no 

Centro de Atendimento 
Social Nossa Senhora das 

Graças  

60 67.591,96 

Apae Tabatinga Tabatinga 
Veículo tipo van de 16 

lugares, sendo 4 pontos para 
cadeirantes. 

112 187.000,00 
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Conclusão 

ENTIDADE MUNICÍPIO OBJETO META 
(Pessoas) VALOR 

Associação dos Deficientes 
Físicos do Município de 
Itapiranga - Ademi 

Itapiranga Aquisição de uma Van com 
16 lugares 

138 113.629,50 

Inspetoria Salesiana 
Missionária da Amazônia - 
Centro de Menor de 
Humaitá 

Humaitá 
Micro-ônibus com 32 

lugares e equipamentos e 
materiais permanentes 

290 209.347,00 

Associação Pestalozzi de 
Coari Coari 

Micro-ônibus com 30 
lugares, com um ponto para 

cadeirante, com porta 
alargada e ar condicionado 

150 230.000,00 

Associação Municipal 
Comunitária e da Cultura de 
Envira 

Envira Aquisição de um micro-
ônibus com 23 lugares 

35 205.000,00 

Apae Iranduba Iranduba 
Micro-ônibus de 32 lugares 

com 2 pontos para 
cadeirante 

64 270.000,00 

Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Colônia 
do Sardinha 

Lábrea 

Equipamentos para 
processamento e 

armazenamento de polpa de 
açaí 

320 276.409,00 

                                                         TOTAL 1.947 2.231.147,46 

Fonte: Fundo de Promoção Social  
Nota: Dados até novembro de 2016. 

 

 

PROGRAMA CRÉDITO SOLIDÁRIO - FPS/AFEAM 
 

ATENDIMENTOS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA E NO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

UNIDADES QUANTIDADE VALOR 
(R$ 1,00) 

Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou 31 35.740,00 

Centro de Convivência da Família Pedro Vignola 163 320.965,00 

Centro de Convivência da Família Teonizia  Lobo 114 223.300,00 

Fundo de Promoção Social (FPS) 58 81.695,83 

TOTAL 366 661.700,83 

Fonte: Fundo de Promoção Social  
Nota: Dados até novembro de 2016. 
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RECURSOS PARA PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO – 2016 

ORGÃO OBJETO TOTAL DO 
REPASSE  
(R$ 1,00) 

Agencia de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas 

Adequação da Feira Itinerante da Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 

100.000,00 

Empresa Estadual de Turismo Feira Gastronômica de "San Sebastian" Espanha; 
Iluminação do Hospital da Mulher Dona Lindu 

100.000,00 

Fundação Alfredo da Mata 
 

 

 

Reforma e adequação nos setores de Fisioterapia, 
Laboratório e Posto de Coleta de Análises Clínicas; e 
Aquisição de Micrótonos, Processador automático de 

Tecidos para Histologia 

852.294,40 

Fundação Centro de Controle 
de Oncologia do Amazonas 

Equipamentos e material permanente: Fonte de cobalto; 
Pistolas para Biópsia de Mama; Videobroncoscopia; 
Tomógrafo; Equipamento especializado para biópsia 

do colo do útero; Videogastroscópio; e outros 

3.129.600,00 

Hospital Pronto Socorro 28 de 
Agosto 

Reforma do telhado da lavanderia, cozinha e piso da 
clínica cirúrgica; e aquisição de alimentação enteral, 

Aparelho de anestesia, Monitores Multiparamétricos e 
Ventiladores Pulmonares 

678.800,00 

Hospital Adriano Jorge Reforma e ampliação do Centro de Nefrologia; 
Aquisição de Tomógrafo; Raios-X; Ultrassom; 

Desfibrilador; Aparelho de anestesia; Arcos Cirúrgicos 

4.552.800,00 

Hospital Francisca Mendes Equipamentos de Ressonância, Hemodinâmica, 
Monitores Multiparamétricos, Ecógrafos, Bisturis 

eletrônicos, OPME para cirurgias cardíacas Neonatal, 
Desfibriliadores, Ventiladores Pulmonares, 

Ecocardiografo Infantil, Eletrocardiograma e 
pagamento de serviços de Cardiopatia Pediátrica 

6.996.280,26 

Hospital Infantil Dr. Fajardo Monitores Multiparamétricos e Ventiladores 
Pulmonares 

196.800,00 

Hospital João Lúcio Aquisição de Monitores multiparamétricos, 
Ventiladores pulmonares; Aparelhos de Raio X 

portáteis e Aparelho de Anestesia 

301.700,00 

Hospital Pronto Socorro 
Aristóteles Platão Bezerra de 
Araújo 

Reforma e Adequação: Setor de Atendimento de 
Urgência da Saúde Mental 

729.000,00 

Hospital Pronto Socorro da 
Criança Zona Leste -
Joãozinho 

Aquisição de Carro Maca; Berços Hospitalares 
Neonatal; Colchões Hospitalares; Aparelhos de Raio X 

portáteis; Expansores e Condutores de pele. 

477.898,50 

Instituto da Mulher Dona 
Lindu 

Aparelho de ultrassom 106.500,00 

Instituto De Saúde da Criança 
do Amazonas 

Aquisição de equipamentos e material permanente para 
a UTI Sorriso do Pronto Socorro Criança/Zona Sul e 
reforma do piso; Aquisição de aparelho de anestesia, 

monitores multiparamédico e ventiladores pulmonares. 

250.860,00 
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Continuação 

ORGÃO OBJETO 
TOTAL DO 
REPASSE 
(R$ 1,00) 

Maternidade Balbina 
Mestrinho 

Aquisição de Gerador, Ultrassom e Aparelho de 
Anestesia 520.000,00 

Maternidade Alvorada Analisador Bioquímico, Coagulômetro, Berço 
aquecido, Ultrassom e Aparelhos de Ar-Condicioando 231.365,00 

Maternidade Ana Braga Aparelho de ultrassom 106.500,00 

Maternidade Azilda Marreiro Aparelho de ultrassom 106.500,00 

Maternidade Chapot Prevost Aparelho de ultrassom 106.500,00 

Maternidade Nazira Daou Aparelho de ultrassom 106.500,00 

Policia Militar do Estado do 
Amazonas 

Equipamentos e materiais permanentes para o setor de 
Fisioterapia 176.193,00 

Secretaria de Estado da 
Assistência Social Edital 2016 - Proteção Básica e Especial 3.000.000,00 

Secretaria de Estado da 
Assistência Social 

Construção do Centro de Referência de Assistência 
Social em São Paulo Olivença 427.783,38 

Secretaria de Estado da 
Assistência Social 

Construção do Centro De Referência de Assistência 
Social em Atalaia do Norte 110.069,95 

Secretaria de Estado da 
Assistência Social 

Construção do Centro de Referência de Assistência 
Social em Itamarati 279.294,10 

Secretaria de Estado da 
Assistência Social 

Reforma geral do Centro Social Comunitário Terra 
Preta na comunidade de Itapeaçu  em Urucurituba 517.512,98 

Secretaria de Estado da 
Assistência Social Centro de convivência de Manicoré 741.671,17 

Secretaria de Estado de 
Cultura 

Projeto Elas Cantam Samba; Projeto "Série Guaraná; 
Concerto de Natal e Edições de Livros 4.780.373,14 

Secretaria de Estado de 
Produção Rural 

Recuperação das estradas vicinais: Ramal ZF-1, ZF-
1A, ZF-5, Ramal Km 38 1.000.000,00 

Secretaria de Estado de 
Segurança Pública Kit para coleta de DNA Aquisição de Raios-X portáteis 385.000,00 

Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 

Projeto de monitoramento das unidades da capital - 
Centro Operacional de Controle - COC 149.700,66 
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Conclusão 

ORGÃO OBJETO 
TOTAL DO 
REPASSE 
(R$ 1,00) 

Secretaria de Estado de 
Juventude, Esporte e Lazer 

Aquisição de equipamentos: SEJEL/ Projeto Vida 
Ativa; Projeto do Centro de Treinamento de Auto 

Rendimento da Amazônia (CETARA) e para Centro de 
Convivência da Família - CFs 

2.728.784,91 

Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania 

Reforma dos Barcos: Projeto Barco Pai; Projeto Rede-
Mulher; Realização de Casamento Coletivo: Programa 

de atendimento a Vítimas da violência 
5.997.562,74 

Secretaria de Estado do 
Trabalho - Setrab 

Realização da Feira do Trabalho e Empreendedorismo, 
no Centro de Convivência da Família "Pe. Pedro 

Vignola" 
200.000,00 

Secretaria de Estado Dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Edital 2016 Proteção Especial; Aquisição de cadeiras 
de rodas; Projeto Libras 3.247.236,54 

Secretaria de Saúde Aquisição de: Reprocessador Ultrassônico para 
Canulados 58.000,00 

TOTAL 43.449.080,73 

Fonte: Fundo de Promoção Social  
Nota: Dados coletados até novembro de 2016. 

 

 

ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
  

Promover e assegurar as Políticas Públicas de Atenção à Pessoa com Deficiência, é o 

compromisso assumido por esta gestão por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Seped), que criou o Programa Atenção à Pessoa com Deficiência com vista a 

implementar e fortalecer ações inclusivas para a promoção da acessibilidade, da inclusão social, da 

cidadania, dos direitos humanos, proporcionando melhor qualidade de vida das pessoas com 

deficiências e suas famílias no Estado do Amazonas.   

A articulação para execução de projetos tem sido o foco principal do trabalho desenvolvido 

em parceria com as Secretarias de Estado, as Organizações da Sociedade Civil e outras instituições 

afins. Essas parcerias possibilitaram a execução de serviços diariamente ofertados para pessoas com 

deficiência tanto na capital como nos municípios, oportunizando o acesso aos serviços e benefícios, 

garantindo o bem estar social e a melhoria da qualidade de vida para esse segmento. 

A partir da criação da Seped em dezembro de 2010, a terceira do País, o Amazonas tem 

avançado significativamente na implementação e fortalecimento de políticas de atenção à pessoa com 

deficiência, sendo reconhecida nacionalmente por desenvolver e articular ações intersetorias e 
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transversais na execução de Programa e Projetos que rompem com o ciclo da invisibilidade e exclusão 

ao tempo em que valoriza e reconhece a luta dos Movimentos Sociais por mais inclusão e igualdade de 

oportunidades.   

Atualmente, são 12 mil pessoas com deficiência cadastradas junto ao Sistema Estadual de 

Informações (Sisped), que são alvos da atenção dessa Secretaria que vem articulando e atuando por 

meio de ações nas áreas da saúde, da assistência social, da educação inclusiva, da habitação acessível, 

da tecnologia assistiva, da acessibilidade comunicacional, do emprego e renda, do esporte e lazer, 

dentre outras.  

No âmbito do desenvolvimento de ações de atenção às pessoas com deficiências que 

oportunizaram a promoção dos direitos e protagonismo social, foram realizados e apoiados serviços 

que possibilitaram o avanço dessa Política, conforme segue: 

 

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS POR MEIO DE CAMPANHAS 

 

Realização das Campanhas “Síndrome de Down não é Doença Não”; “Autismo – 

Compreender para incluir”; e, “Dengue aqui Não! Foco na preservação da Microcefalia”, abrangendo 

15 mil pessoas na capital e nos municípios do interior. As campanhas tiveram como objetivo 

sensibilizar a sociedade para promoção dos direitos humanos, cidadania e inclusão das pessoas com 

deficiência e divulgar os serviços oferecidos na rede de atendimento. 

 

AÇÕES DE FORTALECIMENTO 

 

Semana de Empregabilidade e Qualificação Profissional.  

Com o objetivo de promover a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e 

à qualificação profissional, bem como celebrar os 25 Anos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

conhecida como a “Lei de Cotas” que determina às empresas privadas com 100 ou mais funcionários a 

contratarem de 2% a 5% de pessoas com algum tipo de deficiências. A ação tornou possível a 

intermediação e o encaminhamento da pessoa com deficiência para os serviços como: entrevistas de 

emprego, emissão de RG, emissão da carteira profissional de trabalho, agendamento do seguro 

desemprego, bem como palestras de sensibilização sobre a importância da qualificação, destacando 

seus direitos e deveres previdenciários e trabalhistas. Foram realizados 1.794 atendimentos. 
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Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados do INSS  

O evento foi realizado em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho - 

SRT/AM, INSS e sistema SINE e ofertou mais 500 vagas de emprego para as pessoas com deficiência 

e reabilitados no INSS. 

 

Capacitação aos técnicos e gestores das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 

Reconhecendo a importância do trabalho realizado pelas OSCs na complementação das 

ações do Governo, realizou-se em conjunto com a Seas e o FPS a capacitação sobre a Lei nº 13.019/14 

– Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, com objetivo de capacitar os gestores e 

técnicos das referidas organização para que os mesmos possam melhorar sua gestão na execução física 

e financeira dos recursos que lhe são transferidos mediante transferência voluntaria e os requisitos de 

Edital Público. A capacitação atendeu a 210 pessoas de 35 municípios. 

 

Oficinas para apresentação e esclarecimento sobre o Edital nº 001/2016/SEPED e o Formulário 

do Plano de Trabalho 

Destinado às Organizações da Sociedade Civil que trabalham na promoção dos direitos e 

ofertam serviços socioassistenciais para pessoas com deficiência no Amazonas. O evento contou com 

a presença dos técnicos e os presidentes das OSCs. Participaram 12 municípios e 154 pessoas. 

 

Serviço de atendimento e articulação para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 

Emissão de Registro de Identidade, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com 

atendimento a 560 pessoas. Encaminhamentos, cadastro de currículos e articulação junto às empresas 

para contratação do segmento, assim como, sensibilização nas empresas para integração, informando 

sobre os direitos e deveres e a importância da acessibilidade em todos os aspectos nesse processo de 

inclusão. Foram realizados 10.042 atendimentos. 

 

Serviço de Monitoramento e Avaliação  

O serviço realiza o acompanhamento e avaliação de políticas públicas, relacionadas a 

programas e projetos de Atenção à Pessoa com Deficiência, por meio do desenvolvimento das ações 

socioassistenciais e seus resultados alcançados. Foram realizados encontros e reuniões com as OSCs 

para o fortalecimento de parcerias, sobretudo, na orientação para aplicação de recursos destinados a 

defesa e promoção da cidadania, objetivando a interiorização e o acompanhamento das políticas 

setoriais no Estado. O serviço de monitoramento e assessoramento prestou apoio técnico a 16 

municípios: Manaus, Itacoatiara, Iranduba, Humaitá, Rio Preto da Eva, Tefé, Parintins, Autazes, 
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Tonantins, Nova Olinda do Norte, Coari, Boa Vista do Ramos, Manicoré, Manaquiri, Itapiranga e 

Manacapuru. 

Cidadania Inclusiva – Evento alusivo ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  

A Seped e o FPS promoveram um mutirão de serviços sociais diversificados para as pessoas 

com deficiências, dentre eles: atendimentos de saúde, social, cultura, esporte e lazer; cidadania 

(emissão de diversos documentos); defesa e promoção dos direitos; atendimento jurídico e a amostra 

dos trabalhos realizados pelas OSCs, bem como informar e sensibilizar a sociedade em geral sobre 

questões pertinentes aos benefícios, programas e serviços destinados a essa população e a importância 

da inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência. O evento aconteceu no Centro de 

Convenções Vasco Vasques com a realização de 1.500 atendimentos. 

 

Lançamento do Manual de Prestação de Contas dos Termos de Fomentos  

O Manual é destinado às OSCs que firmaram Termo de Fomento por meio do Edital nº 

001/2016 – Ações Descentralizadas Socioassistenciais e que vem executando ações e serviços em prol 

da promoção dos direitos, cidadania, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência 

no Amazonas. Durante o evento foram tratados os seguintes temas: Orientação sobre Monitoramento e 

Avaliação das Ações; Orientações Jurídicas; Informações sobre Prestação de Contas conforme 

Legislação   vigente e o Lançamento do Manual e suas explicações. Participaram do evento os 

Presidentes e Técnicos das OSCs de 16 municípios com 104 pessoas. 

 

Ações desenvolvidas pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA)  

Acessibilidade para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em Manaus e no 

Interior, em conformidade com as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais 

e critérios para a promoção da acessibilidade. A CPA atua junto aos Órgãos Públicos, Privados. Nesta 

ação foram realizados 1.361 atendimentos. 

 

Apoio no funcionamento do Conede-AM   

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede-Am), criado pela Lei nº 

3432/09, é um órgão de deliberação coletiva, normatizador, controlador e fiscalizador da Política de 

Atenção a Pessoa com Deficiência, tendo por finalidade a defesa dos direitos, deliberar sobre as 

políticas públicas e realizar o acompanhamento e controle social. Suas atividades envolvem: reuniões, 

audiências públicas, palestras e encontros, participações e realização de eventos, promovidos pelo 

Conselho. 
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PROJETOS DE ATENÇÃO DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Atividade Motora   

Consiste em ofertar serviços e ações com vista à melhoria da qualidade de vida, o 

desenvolvimento integral e a socialização das pessoas com deficiência possibilitando, cidadania, 

autonomia e inclusão social, por meio das atividades motoras, atendimentos fisioterapêuticos, 

psicossocial, pedagogia e artes, educação em saúde, atendimentos de Libras. Essa ação acontece 

diariamente no Centro de Convivência da Família Pe. Pedro Vignola, com o atendimento mensal de 

146 pessoas ao mês e 11.939 ao ano. 

 

Centrais de LIBRAS (Cilam)   

Essa é uma ação fruto da parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), por meio do 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites, com vistas à garantia do 

acesso aos bens e serviços das pessoas com deficiência auditiva e surda no Estado. A Cilam conta com 

profissionais especializados para garantir o atendimento de qualidade, por meio de serviços de 

tradução e interpretação com vista a facilitar e viabilizar a comunicação acessível por meio da Libras, 

que é a ferramenta fundamental para a inclusão familiar e comunitária desse segmento. Atendimento a 

200 pessoas/mês e 5.525 ao ano. 

 

Serviço de Atendimento Psicossocial  

Tem por objetivo garantir a eficácia das ações na rede de serviços socioassistenciais e saúde 

dentre outros, realizados por meio do atendimento, acompanhamento, visitas domiciliares e orientação 

à pessoa com deficiência e seus familiares. Foram atendidas 350 pessoas/mês e 11.601 ao ano, com 

927 visitas. 

 
Projeto Giulia – Mãos que Falam  

Acompanhamento do processo, treinamento, avaliação e monitoramento dos beneficiados. O 

projeto baseia-se em comunicar o Myo (braçadeira) com o celular androide, via Bluetooth, e com um 

aplicativo desenvolvido em plataforma livre, baseado em técnicas de inteligência artificial 

especificamente redes neurais artificiais, para interpretar gestos e letras. O projeto é de inclusão social 

para pessoas surdas e com deficiência auditiva. Foram adquiridos junto à Fundação Centro de Análise, 

Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) 100 kits da solução do campo da tecnologia assistiva. 
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Entrega de benefícios às pessoas com deficiência   

Entrega de 355 Kits Sociais (cama e colchões solteiros e casal, lençóis, travesseiros 

ventiladores) atendendo os municípios de Manaus, Manacapuru, Rio Pretos da Eva, Presidente 

Figueiredo, Itacoatiara e Urucurituba e, 500 cadeiras de rodas nos modelos universais e tetraplégicas, 

na capital. 

 

PARCERIAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

Olimpíadas 2016 

O Governo do Amazonas em parceria com o Comitê Olímpico Rio 2016 proporcionou 

acesso para 1.000 pessoas com deficiência assistissem ao revezamento da Tocha Olímpica em 

Manaus; participou com palestra no “4º Workshop Jogos Olímpicos Rio 2016” que contou com a 

participação de 200 pessoas. 

Em parceria com a Infraero participou do simulado no Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes em preparação às Olimpíadas Rio 2016 com o objetivo de aumentar a eficiência no 

atendimento aos passageiros com algum tipo deficiência e ou mobilidade. Essa ação contou com a 

participação de 120 pessoas com deficiência que realizaram atividades diversas, dentre elas, check-in, 

às pontes de embarque e o acesso a aeronave. 

 

Torneio Olímpico de Futebol em Manaus, na Arena da Amazônia   

Foram atendidas 1.500 pessoas nesse evento que teve o apoio da Seped nas ações de 

orientação e prevenção, bem como a articulação para a garantia do transporte adaptados para as 

pessoas com deficiência física, cadeirantes e com mobilidade reduzida e a tradução e interpretação em 

Libras para as pessoas surdas.  

 

Capacitação para os operadores do sistema urbano de Manaus 

A Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos com o apoio da Seped realizou 

capacitação para os operadores do sistema urbano de Manaus. Ação envolveu todas as Empresas 

Permissionárias do Transporte Público e teve por objetivo melhorar o atendimento às pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida no transporte coletivo, por meio do tratamento, abordagem, 

condução, embarque e desembarque de passageiros. Teve a participação a 5.000 operadores.   

 

Jogos Adaptados – Atividades Motoras. 

Realização do evento com objetivo de celebrar o dia 21 de Setembro – Dia Nacional de Luta 

da Pessoa com Deficiência, e também fazer alusão ao grande momento Olímpico e Paralímpico, que 
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deixa o legado da superação de limites e quebra de paradigmas. Participação de 1.000 pessoas e 25 

instituições públicas e privadas. 

 

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia – Tema Mais Perto de Você, Ciência Alimentando o 

Brasil 

A Seped participou do evento ofertando quatro oficinas sobre Acessibilidade e Inclusão, com 

a participação de 300 pessoas: 

• Acessibilidade Instrumental e Atitudinal – voltadas à estudantes e profissional de 

todas as áreas de atuação; 

• Acessibilidade Comunicacional – destinada aos profissionais de Comunicação 

(jornalistas, publicitários, estudantes, e demais interessados) 

• Acessibilidade Arquitetônica – voltada aos profissionais de Arquitetura e Engenharia, 

Gestores públicos e privados e estudantes; 

• Atividades Práticas (vivência) – visa apresentar a vivência nas atividades de 

acessibilidade para as pessoas com e sem deficiência, orientações de mobilidade e 

atitudinal.    

 

AÇÕES DESCENTRALIZADAS SOCIOASSISTENCIAIS ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

A descentralização dos serviços socioassistenciais tem grande impacto no atendimento das 

pessoas com deficiência que necessitam de uma atenção especifica e imediata que lhe proporcione a 

melhoria da qualidade de vida. Em 2016, foi realizado investimento R$ 4.888.677,33 em 15 

municípios, incluindo a capital, por meio de Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs), conforme requisitos do Edital nº 001/Seped, para oferta de serviços socioassistenciais 

em prol das pessoas com deficiência, tendo por objetivo fortalecer e ampliar os serviços e ampliar o 

número de pessoas atendidas. A descentralização garante ainda o funcionamento 24h, todos os dias, de 

um Abrigo que acolhe pessoas com deficiências múltiplas vítimas de maus tratos e em situação de 

vulnerabilidade e risco social, garantindo o custeio das condições de habitabilidade, alimentação, 

higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade dos acolhidos, assim como o pagamento 

dos recursos humanos. Também são custeados os atendimentos e serviços socioassistenciais, 

atividades culturais, ações socioeducativas, alimentação e pagamento de recursos humanos das OSCs, 

conforme Termo de Fomento, beneficiando 5.475 mil pessoas com deficiência e suas famílias. 
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RECURSOS REPASSADOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs) DA CAPITAL - 

2016 

ENTIDADES META 
(Pessoas) ATENDIMENTOS 

VALOR 

(R$ 1,00) 

Abrigo Moacyr Alves 185 565.074.00 1.500.000,00 

APAE Manaus 230 6.500 285.700,00 

Instituto Filippo Smaldone 300 9.768 190.000,00 

Associação Pestalozzi do Amazonas 206 10.500 190.000,00 

ISAT – Instituto Silvério de Almeida Tundis 50 449 120.000,00 

IAAM – Instituto Autismo no Amazonas 150 3.243 120.000,00 

AMA – Associação de Amigos do Autista no 
Amazonas. 126 4.675 90.000,00 

ADVAM – Associação dos Deficientes 
Visuais do Amazonas 70 1.023 50.000,00 

TOTAL 1.317 601.232.00 2.545.700,00 

Fonte: Seped 

 

RECURSOS REPASSADOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs) DO INTERIOR - 

2016 

ENTIDADES META 
(pessoas) ATENDIMENTOS VALOR 

(R$ 1,00) 
Associação dos Deficientes Físicos de 
Itacoatiara 1.000 5.000 180.000,00 

Associação dos Deficientes Físicos de 
Itapiranga 138 1.021 110.000,00 

Associação dos Cidadãos Especiais de 
Manacapuru 310 3.696 100.000,00 

Associação Pestalozzi de Coari 150 2.721 170.000,00 

Associação Pestalozzi de Parintins 158 1.485 120.000,00 

Associação Pestalozzi de Tonantins 70 2.237 80.000,00 
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Conclusão 

ENTIDADES META 
(pessoas) ATENDIMENTOS VALOR 

(R$ 1,00) 

Associação Pestalozzi de Manicoré 155 7.662 110.000,00 

Associação Pestalozzi de Manaquiri 195 2.663 80.000,00 

Associação Pestalozzi de Nova Olinda do 
Norte 360 9.698 200.000,00 

Associação Pestalozzi de Boa Vista do 
Ramos 120 1.137 150.000,00 

APAE de Rio Preto da Eva 150 2.983 140.000,00 

APAE de Itacoatiara 500 5.408 262.977,47 

APAE de Iranduba 200 3.911 140.000,00 

APAE Manacapuru 130 2.566 100.000,00 

APAE de Humaitá 80 7.280 129.999,86 

APAE de Tefé 262 20.839 190.000,00 

APAE de Autazes 180 1.014 80.000,00 

TOTAL 4.158 81.321 2.342.977,33 

Fonte: Seped 

 
DESPORTO E LAZER 
 

A Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), tem se empenhado em 

desenvolver ações de esporte e atividades socioeducativas no Estado, visando à interação e integração 

social, o apoio e a formação de atletas, bem como a melhoria de qualidade de vida de estudantes, 

atletas, pessoas idosas e a sociedade em geral.  

As atividades e projetos que compõe o Programa Mais Juventude, Esporte e Lazer são: 

Capacitação e Deporto; Construção, ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidade Esportiva; 

Esporte e Lazer para Jovens, Adultos e Idosos; Implementação das Atividades do Centro de 

Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia; Promoção do Desporto e Lazer, dentre outros. 

 

ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

 

O Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (CTARA) localizado nas 

dependências da Vila Olímpica de Manaus é um complexo que tem como principal objetivo aprimorar 

as condições de saúde, físicas, psicológicas, técnicas e táticas para a performance e capacitação de 
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atletas e paratletas profissionais. Tem uma média mensal de atendimento de 234 atletas e paratletas, 

oferecendo as seguintes modalidades:  

Modalidades Olímpicas (16): atletismo, boxe, ginástica rítmica, handebol, judô, luta 

olímpica, natação, polo aquático, tênis de mesa, tiro com arco, triatlon, voleibol, futebol, rugby, 

taekwondo e vôlei de praia.  

Modalidades Paralímpicas (5): atletismo paralímpico, tênis de mesa paralímpico, 

halterofilismo paralímpico, natação paralímpica e tiro com arco paralímpico. Modalidades Não 

Olímpicas (5): esporte de força, futebol americano, futsal, jiu-jitsu e MMA. 

 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA 

 

Os Centros de Convivência da Família são unidades geridas pela Seas e a Sejel faz parte na 

gestão compartilhada desenvolvendo 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 e em alguns centros são oferecidos tratamentos 

fisioterápicos. Esses centros atendem crianças a partir dos três anos, adolescentes, adultos, idosos e 

portadores de necessidades especiais em três turnos: manhã, tarde e noite. 

 

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Localizado na zona norte de 

Manaus, no bairro da Cidade Nova, obteve uma média de 1.476 atendimentos no ano de 

2016, com atividades em 16 modalidades (volêi de areia, futsal, voleibol, basquete, 

musculação, futebol, gerontofutebol, ginástica, capoeira, taekwondo, gerontocapoeira, 

caminhada, serviço de fisioterapia, hidroginástica, natação e luta olímpica), além de 

atividades lúdicas recreativas (sinuca, tênis de mesa, dama e dominó), dentre outras; 

• Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo de Carvalho – Localizado na zona 

norte de Manaus no bairro Amazonino Mendes, teve uma média mensal de 254 pessoas 

atendidas nas atividades permanentes (vôlei de areia, futsal, voleibol, basquete, futebol, 

ginástica, capoeira, gerontocapoeira, caminhada, skate e karatê), além de atividades 

lúdicas e recreativas (tênis de mesa, xadrez, dama, dominó e sinuca), dentre outras; 

• Centro de Convivência da Família André Araújo – Localizado no bairro da Raiz é um 

complexo que atende comunitários e moradores da zona sul de Manaus. Atendeu uma 

média mensal de 179 pessoas em suas diversas atividades permanentes: (vôlei, futsal 

masculino e feminino, basquete, ginástica, ginástica rítmica, dança, lamba aeróbica, luta 

livre, capoeira, handebol, jiu-jitsu, judô, luta olímpica e gerontoginástica). 
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• Centro de Convivência da Família 31 de Março – Localizado no bairro do Japiim I, é 

um complexo que atende comunitários e moradores da zona Sul de Manaus. Obteve uma 

média de 233 atendimentos por trimestre nas atividades de futsal, voleibol, basquetebol, 

capoeira, ginástica, gerontovoleibol e jiu-jitsu. 

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Localizado no bairro Santo 

Antônio, atende crianças, adultos, idosos e portadores de deficiências com o objetivo de 

oferecer atividades físicas, desportivas, lúdicas e tratamento fisioterapêutico, melhorando a 

saúde e qualidade de vida dos praticantes das atividades físicas, assim como as relações 

sociais de toda a comunidade, proporcionando a convivência social e familiar dos 

participantes, bem como a inclusão de pessoas deficientes. Em 2016 contou com uma 

média de 3.912 atendimentos nas seguintes atividades: caminhada orientada, 

hidroginástica, natação, musculação, futsal, handebol, ginástica, basquete, lutas (judô e 

taekwondo), futebol society, vôlei de areia e quadra, capoeira, skate, recreação, 

hidroterapia, atendimento fisioterapêutico e de enfermagem (disponibilizam vagas para 

pessoas com deficiência e pessoas com necessidades educacionais especiais), bem como 

palestras temáticas, torneios, gincanas, recreações e competições. 

 

ESPORTE E LAZER PARA IDOSOS 

 

 A ação tem como finalidade garantir o acesso ao esporte e lazer para pessoas idosas, por meio 

das seguintes ações:  

 

• Vidativa - atende a grupos e/ou associações de pessoas idosas, localizados na cidade 

de Manaus e em alguns municípios do Estado e tem como objetivo promover ações de 

inclusão social com atividades esportivas, sociais, artísticas, culturais, 

socioeducacionais, de entretenimento e de lazer, bem como oferecer acompanhamento 

fisioterapêutico para pessoas idosas. Atualmente funciona em 47 núcleos, sendo 41 na 

capital e seis em municípios da região metropolitana (Novo Airão, Rio Preto da Eva, 

Cacau Pirêra, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo). No ano de 2016 foi 

atendida uma média de 2.559 idosos nas seguintes atividades: Desfile de Carnaval da 

Pessoa Idosa, no Parque Municipal do Idoso com 1.500 brincantes; Capacitação de 

Conselheiros e Unati; Festival de dança em parceria com o Ifam, Seminário Saúde do 

Homem em parceria com o Sesc; Seminário Qualidade de Vida em parceria como Sesi 

e o Dia de Lazer em parceria com a Petrobras; Caminhada do Idoso – Praça do 

Congresso, onde foram oferecidos os serviços de educação física, serviço social, 

fisioterapia e psicologia. 
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• Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) - localizado no bairro da 

Aparecida, tem como objetivo proporcionar aos idosos a melhoria da qualidade de 

vida, assim como sua independência e autonomia, desenvolvendo atividades físicas, 

desportivas, recreativas e eventos, dentre as seguintes: Atividades desportivas: 

hidroginástica, musculação, ginástica, alongamento, yoga, tai-chi-chuan, 

gerontocapoeira, caminhada orientada, fisioterapia, enfermagem, capoeira fitness e 

pilates. Atividades recreativas: jogos de salão (dominó, xadrez, dama, tênis de mesa e 

sinuca).  

O Centro obteve uma média de 746 atendimentos durante o ano. 

 

ESTÁDIOS DE FUTEBOL 

 

A Sejel é responsável pela manutenção, preservação e disciplina de utilização dos Estádios 

de Futebol: Arena da Amazônia-Vivaldo Lima; Ismael Benigno e Carlos Zamith. Esses espaços 

servem de base para realização de diversos eventos na capital, sejam esportivos, religiosos e culturais, 

atendendo em 2016 um público aproximado de 110.880 pessoas, em que se destacam: o campeonato 

brasileiro de futebol, Olimpíadas Rio 2016, os campeonatos amazonenses nas modalidades infantil, 

juvenil, profissional, juniores e master, bem como shows musicais, encontros religiosos, dentre outros.  

 

JUVENTUDE 

O Conselho Estadual de Juventude do Amazonas (Cejam) criado pelo Governo do Estado 

por meio do Decreto nº 28.425 de 27 de Março de 2009 é um órgão colegiado, consultivo, normativo e 

deliberativo, integrante da estrutura organizacional da Sejel, nos termos do Artigo 3º, inciso I, alínea b 

da Lei Delegada nº 85 de 18 de Maio de 2007, com a finalidade de debater e analisar a situação da 

juventude no Amazonas, propor políticas públicas que respondam às demandas juvenis e que garantam 

sua integração ao processo social, político. Tem como meta fortalecer a ação na vida dos jovens, 

buscando parcerias com as prefeituras e lideranças municipais para a instituição de Conselhos 

Municipais. 

Foi elaborado o projeto de reativação do Conselho Estadual de Esporte, órgão consultivo, 

composto por diversas instituições da sociedade, com o objetivo de elaborar propostas de políticas 

públicas esportivas. 
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OBRAS REALIZADAS  

Importantes obras foram realizadas para ampliação e melhoria da prática esportiva na capital 

e interior do Estado, entre as quais se destaca a construção do Centro de Ginástica do Amazonas 

Bianca Maia Mendonça em Manaus. 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS - 2016 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 
(R$ 1,00) 

Construção do Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça 3.949.014,29 

Implantação de uma academia ao ar livre no bairro Compensa em Manaus 64.170,73 

Implantação de uma academia ao ar livre no bairro Santos Dumont em Manaus 64.170,73 

Implantação de uma academia ao ar livre na Praça da Bica localizada no centro da 
cidade de Itacoatiara 40.625,00 

Implantação de uma academia ao ar de São Francisco na cidade de Itacoatiara 40.625,00 

Fonte: Sejel 

 

EVENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS 

 

 O Governo do Estado, por meio da Sejel tem se empenhado em desenvolver ações para a 

inclusão social e a melhoria de vida da população, promovendo a prática do esporte e lazer aos jovens, 

adultos e idosos, oferecendo várias eventos e atividades desportivas e recreativas, conforme 

demonstrativos que segue. 
 

EVENTOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER – 2016 

EVENTOS REALIZADOS PARTICIPANTES EVENTOS REALIZADOS PARTICIPANTES 

Campeonato Brasileiro 
Feminino – Iranduba 1.624 Insanus Run 1.500 

3º Beach Tênis Open 2016 120 Municipiadas 1.000 

Oficina dos Programas do 
Ministério do Esporte 20 I Liga Feminina Sub-20 

Iranduba 17.322 

Carnaval do Idoso 1.500 Copa Norte Triathlon 150 

Corrida da Mulher Amazônica 1.300 Inauguração do Centro 
Bianca Maia Mendonça 853 

1ª Etapa do Campeonato 
Amazonense de Bicicrós 200 Corrida Comunidade Nossa 

Senhora do Rosário 500 
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Conclusão 

EVENTOS REALIZADOS PARTICIPANTES EVENTOS 
REALIZADOS PARTICIPANTES 

Copa Falle de Luta Livre 500 III Festival de Bandas e 
Fanfarra 1.500 

Federação Desportiva de 
Atletismo do Amazonas 200 Arraial Agostinho Vida 

Ativa 1.500 

Associação do Conjunto 
Castelo Branco 2 300 Jacaré Submission Combat 3.000 

29º Circunscrição de Serviços 
Militar 400 Primeira Corrida dos 

Advogados 800 

Jogo Beneficente José Aldo x 
Antônio Pizzonia 35.000 

2º etapa Circuito band 
Salvare de Vôlei de Praia 
2016 

3.000 

Projeto Nossa Prainha 3.000 Associação Manaus Pipa 4.000 

VI Festival do Jaraqui 700 16º Festival do Pirão 800 

Alfa Combat IV 1.500 Jogo Brasil x Colômbia 38.000 

Campeonato Interno HBJ 800 Gladiador Fight 3 1500 

Jogo Vasco e Fluminense 32.000 Jungle man Ruan 600 

XXIII Corrida Tiradentes 1.500 194 anos da ALEAM 1200 

Jogo Nacional e Dom Bosco 4.500 
3º Etapa Circuito Band 
Salvare de Vôlei de Praia de 
2016 

2000 

Saúde de Rua 5.000 6º Edição das 4H de Corrida 1500 

1º Copa Diego Manaus 500 I Copa Cassio Façanha de 
Jiu-Jitsu 600 

II Copa Diego Trindade de 
Jiu-Jítsu 160 Copa Petrus e Pierre de 

Luta Livre Esportiva 800 

I Copa Manaus de Beach 
Soccer 3.000 Inter Grace 2000 

Inauguração dos Espetáculos 
Aros Olímpicos 2.000 

3º Edição Torneiro de Pesca 
Esportiva Amigos do 
Tarumã 

1000 

Rei da Selva Combat 1.592 RM Run Sunset 1500 

Festival Olímpico 1.200 3º Etapa Circuito Master de 
Natação Caju 650 

Circuito Norte de Maratonas - 
1º etapa 118 

Campeonato Amazonense 
de Velocross 2016 - 
Femoam 

384 

2º Etapa do Campeonato 
Amazonense de MTB 118 3º Etapa de Motovelocidade 

2016 300 

Fonte:Sejel 
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CULTURA  

 

Com o novo cenário econômico brasileiro, executar ações culturais em 2016 foi um 

grande desafio a ser assumido pela Secretaria de Estado da Cultura (SEC) em face às ações de 

enfrentamento à crise econômica, que teve como consequência a redução dos grandes 

Festivais realizados pelo Governo. Tais medidas visaram equilibrar as contas públicas e 

reestruturar os serviços à população. Cabe aqui destacar com todo esse contingenciamento de 

recursos financeiros a SEC conseguiu realizar as atividades em espaços culturais, bem como 

participou de novos projetos e eventos em parceria como outras instituições e entidades.  

Ofereceu à população entretenimento gratuito e proporcionou uma programação 

cultural variada. Todo este movimento cultural exigiu a aplicação de investimentos do 

Governo do Estado da ordem de 90 milhões de reais para as ações e projetos realizados.  No 

total foram mais de 1.500 espetáculos e atividades artísticas e culturais realizadas, dentre as 

quais destacam-se 140 espetáculos de dança, 143 de teatro, 204 de música, 29 de circo, 49 

exposições, 48 sessões de cinema, 47 óperas e concertos realizados, principalmente por 

artistas locais e integrantes dos corpos artísticos da Secretaria, prestigiados por um público 

presente de aproximadamente 1.500.000 pessoas. 

 

Espaços Culturais: Teatros, Bibliotecas, Centros Culturais, Museus e Parques. 

 A realização de espetáculos de teatro, dança, música, circo, as sessões de cinema, 

entre outras atividades fazem parte do calendário contínuo dos seus espaços culturais. Com 

uma programação diversificada e gratuita, os teatros, centros culturais, bibliotecas, museus, 

praças e parques que ofereceram cerca de 1.200 espetáculos e atividades culturais. 
ESPAÇOS CULTURAIS COORDENADOS PELA SEC - 2016 

ESPAÇOS 
CULTURAIS ESPECIFICAÇÕES 

TEATROS 

Teatro Amazonas  
Teatro da Instalação  
Teatro Gebes Medeiros  
Teatro Luiz Cabral  
Teatro Américo Alvarez  

Teatro Jorge Bonates  
Teatro Aldemar Bonates  
Cine Teatro Guarany  
Cine Teatro Comandante Ventura  
Cine Teatro Pe. Vignola 

MUSEUS E 
GALERIAS  

Pinacoteca do Estado 
Museu de Numismática Bernardo Ramos  
Eco Museu do Seringal Vila Paraíso  
Museu Didacta – Galeria Álvaro Páscoa  
Museu da Imagem e do Som  
Museu Tiradentes  
Museu do Teatro Amazonas 
Museu de Arqueologia  

Laboratório de Arqueologia “Alfredo 
Mendonça” 
Museu Casa Eduardo Ribeiro  
Museu do Homem do Norte 
Galeria do Largo 
Galeria de Arte do Sambódromo 
Galeria Jair Mendes 
Galeria Wandir Santos 
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Conclusão 

BIBLIOTECAS 

Biblioteca Pública do Amazonas 
Biblioteca Mário Ypiranga Monteiro  
Biblioteca Braille  
Biblioteca Arthur Reis  
Biblioteca Genesino Braga  
Biblioteca Pe. Agostinho  
Biblioteca Emídio Vaz  
Biblioteca das Artes  
Biblioteca Thália Phedra 

Biblioteca Fred Góes 
Salas de Leitura:  
Do Centro de Convivência Pe. Vignola 
Do Centro de Convivência do Idoso 
Do Centro de Artes e Ofícios da 

Cachoeirinha 
Biblioteca Virtual do Amazonas 

CENTROS 
CULTURAIS 

Palácio Rio Negro  
Salão Rio Solimões 
Largo de São Sebastião  
Casa das Artes  
Usina Chaminé  
Casa Ivete Ibiapina  
Palácio da Justiça  
Amazonino Mendes 

Sambódromo 
Povos da Amazônia  
Palacete Provincial  
Praça Heliodoro Balbi  
Praça Antônio Bitencourt 
Parque Senador Jefferson Péres  
Parque Rio Negro 

FORMAÇÃO 
TÉCNICA E 
ARTÍSTICA 

Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro: 
Unidade Sambódromo 
Unidade Aparecida 
Unidade Santo Antônio 
Unidade Cidade Nova 
Unidade Parintins 

Fonte: Secretaria de Cultura 

 
TEATROS  
 

No âmbito da valorização das expressões cênicas no Amazonas, a SEC tem realizado 

ações que dinamizam a produção teatral, a difusão, as artes visuais e musicais, utilizando 

múltiplas formas de motivação do público e de promoção não somente de espetáculos de 

qualidade, mas também de oficinas de formação e intercâmbio cultural. 

Nos Teatros - Instalação, Américo Alvarez, Gebes Medeiros, Luiz Cabral, Jorge 

Bonates e nos Cines Teatros –  Guarany,  Aldemar Bonates, Comandante Ventura e Padre 

Vignola - foram realizadas mais de 680 atividades de teatro, dança, música popular e erudita, 

lançamento literário, sessões de cinema entre outras atividades culturais para um público 

presente de cerca de 145.000 pessoas. 

 
ATIVIDADES REALIZADAS NOS TEATROS - 2016 

MODALIDADES ATIVIDADES PÚBLICO 

Arte circense 3 170 

Artes integradas 13 2.246 

Atividade extra 78 9.732 

Cinema 45 2.774 

Dança 115 23.148 
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Conclusão 

Formação técnica e artística 72 5.638 

Literatura 2 300 

Música 169 63.466 

Óperas, recitais e concertos 22 8.213 

Teatro 131 20.369 

Concerto de Natal 9 6.309 

Outras atividades 28 2.750 

TOTAL 687 145.115 
Fonte: Secretaria de Cultura 

 
Teatro Amazonas - 120 anos: Declare seu amor 
 

Orgulho para todos os amazonenses, o Teatro Amazonas completou 120 anos em 

2016. Inaugurado em 31 de dezembro de 1896 no período da Belle Époque, o mais belo cartão 

postal do Amazonas contou com uma vasta programação cultural durante todo ano e com 

previsão de término para março de 2017 e ainda lançou a campanha “Teatro Amazonas 120 

anos: declare seu amor pelo Teatro”. A campanha convidou a população a publicar 

momentos marcantes dentro do Teatro Amazonas, através de fotos, vídeos, frases e histórias 

disponibilizadas no site da secretaria. 

Para comemorar, a visitação ao monumento foi gratuita às terças-feiras para turistas. 

Para os amazonenses, a entrada foi liberada de segunda a sábado, das 9h às 17h. Para marcar 

essa data, o primeiro grande evento foi o XIX Festival Amazonas de Ópera. 

Também foi realizado um concerto especial com a Orquestra Barroca do Amazonas, que 

homenageou os 15 anos da Universidade da qual fazem parte muitos membros da orquestra, como 

alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Música. Sob a regência do maestro Márcio 

Páscoa, a Orquestra apresentou ária e duetos de Johann Sebastian Bach, de seu filho Carl Philip 

Emmanuel Bach, e também de Ernst Eichner, com a participação especial do tenor Alberto Pacheco, 

Kristina Augustin na viola-da-gamba e da soprano Mirian Abad, do Coral do Amazonas. 

Além disso, o Teatro Amazonas recebeu obras de grandes mestres da música erudita com a 

Amazonas Filarmônica no espetáculo, trazendo os vencedores do 14º Concurso Brasileiro de Canto 

“Maria Callas”. 

A série “Duetos Populares”, idealizada pela Secretaria de Cultura, trouxe para o 

palco do Teatro Amazonas uma série de shows musicais valorizando os artistas locais, com 

gêneros musicais diversificados como forró, bolero e pagode, popularizando ainda mais as 

apresentações que acontecem no local. 
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Em mais um dos concertos da Série Guaraná de 2016, foi realizado o espetáculo “Bel 

Canto”, com a Amazonas Filarmônica e o Grupo Vocal do Coral do Amazonas, sob a 

regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. Durante o espetáculo, foram apresentadas obras 

dos compositores Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Wolfgang Amadeus Mozart. De 

Rossini, a orquestra apresenta a abertura da ópera “La gazza ladra” e trechos de “O Barbeiro 

de Sevilla”. Já de Bellini, a Filarmônica executa trechos das óperas “I Capuleti” e I 

Montecchi” e “La Sonnambula”; e de Mozart, a obra “Exsultate”, “Jubilate” e alguns trechos 

da ópera “As Bodas de Fígaro”. 

A Série Guaraná trouxe a música do século XX por quatro compositores diferentes no 

espetáculo realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, ficando a cargo 

da Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas e Grupo Vocal do Coral do Amazonas sob a direção 

musical e regência do maestro Otávio Simões, regente assistente da Amazonas Filarmônica, e ainda 

com o solo da mezzo-soprano Aurean Elessondres, do Coral do Amazonas. 

O Bale Folclórico do Amazonas apresentou, no Teatro Amazonas, com entrada 

franca o espetáculo “Beiradão” que é o resultado de uma pesquisa sobre o cotidiano do povo 

ribeirinho.  O espetáculo traduziu para o palco, em forma de dança, as particularidades desse 

povo, suas crenças, seus hábitos, sua relação com o rio, à beleza da mulher ribeirinha e suas 

comemorações. A mola propulsora desse processo é a observação das características 

específicas dessas pessoas e suas danças típicas, como a dança da Arara, propondo assim, uma 

releitura desse universo, falando também das dificuldades que enfrentam cotidianamente, 

desde as crianças que acordam às 3h da manhã para pegar a condução e estudar como os 

pescadores que vivem os períodos da enchente a vazante. O universo amazônico está presente 

em toda composição do espetáculo desde a cenografia até os figurinos e objetos cênicos, 

utilizando-se de materiais característicos do Beiradão. Sob o comando de Tércio Macambira e 

Duan Raiad de Vasconcelos - a equipe foi composta por 29 bailarinos em cena, dirigidos por 

Conceição Souza.  

O Teatro Amazonas recebeu a premiada violonista Ji Young Lim sul-coreana, aclamada pela 

imprensa internacional como um fenômeno na sua área em apresentação única em Manaus com 

acompanhamento especial Orquestra Amazonas Filarmônica, sob-regência do maestro Luiz Fernando 

Malheiro. A violinista já se apresentou nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia, Alemanha e Suíça, 

além da Bélgica, onde venceu o Concurso Rainha Elisabeth 2015. Lim foi a primeira instrumentista 

coreana a vencer o prestigioso concurso, que nessa edição teve 69 instrumentistas de 20 diferentes 

países. 
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“A Música de Daniel Barry” foi o nome do mais novo concerto da Orquestra Amazonas Jazz 

Band, que celebra e homenageia o compositor e regente Daniel Barry. Na noite de honra, o Maestro 

Rui Carvalho o homenageou, apresentando ainda um pouco da história e carreira de Barry, 

contextualizando as composições por meio de muita interação com o público durante o espetáculo. 

Considerado como pós-moderno, o repertório contou com grandes composições como “Cry Out 

Loud”, “Sain Cecilia’s Day” e “The Happy Cemetery”. Considerada pós-moderna, as composições de 

Daniel Barry apresentam influências de diversas culturas e temporalidades, com traços da música 

contemporânea da segunda metade do século 20. 

Em mais uma comemoração dos 120 anos do Teatro Amazonas a Orquestra de Câmara do 

Amazonas encenou o musical Intitulado “Mínimo Máximo”, abordando dois estilos musicais 

extremamente diferentes. O repertório traz obras de dois compositores que caracterizam o estilo 

barroco – Arcangelo Corelli e Johann Sebastian Bach – e dois compositores que representam o 

minimalismo – Philip Glass e John Adams. Os dois estilos são inspiradores por ser muito distinto, 

cada um com as suas características. “O estilo barroco preza pelo excesso de tons, com muitos 

recursos. Já o minimalismo, chega com uma contenção de materiais. Sendo assim, nós temos um 

embate: o mínimo e o máximo!”. 

 

Teatros de Difusão 

 

O Teatro da Instalação foi palco para as apresentações cinematográficas de 11 filmes de 

diferentes países europeus como: Alemanha, Portugal, Eslováquia, França, Suécia e outros resultado 

da parceria do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura com a Delegação da União 

Europeia no Brasil, que promoveu a décima segunda  Edição do Festival de Cinema Europeu trazendo 

o tema “Convivências”. A seleção de filmes retrata bem o tema, abordando desde os dilemas sociais 

entre países distantes até mesmo os dilemas familiares.   

Com coreografia de Alex Gomes e interpretado pelo Corpo de Dança do Amazonas, o 

espetáculo “CASARdá? Ou Aqui Você Compra O Tão Sonhado Sonho” foi apresentado pela segunda 

no Teatro da Instalação. O espetáculo é parte do projeto Construindo Diálogos, do Corpo de Dança do 

Amazonas, que foi vencedor do Prêmio Klauss Vianna de Dança em 2014, promovido pela Fundação 

Nacional das Artes – Funarte. 

O espetáculo foi inspirado nas Czardas – música folclórica húngara usada em celebrações 

matrimoniais – e na lenda das Icamiabas (designação genérica dada a índias que teriam formado uma 

tribo de mulheres guerreiras que não aceitavam a presença masculina na região Amazônica), Alex 

Soares compôs uma obra que retrata o tema do sexismo contemporâneo, onde as mulheres fogem de 

padrões estabelecidos pela sociedade, como a obrigação do matrimônio e a dependência pelo parceiro 

masculino. É um espetáculo onde se levanta a discussão, em cena, acerca dos padrões que a sociedade 
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impõe sobre as mulheres que optam por uma vida individualista, mais focada no crescimento 

profissional. 

O Teatro Gebes Medeiros, o “Peteleco”, o único boneco negro do Brasil que 

encanta crianças e adultos, completou 59 anos de idade e foi apresentado pelo seu criador, o 

ventríloquo Oscarino Farias Varjão em show nesse teatro com apresentação gratuita aos fãs 

do peteleco e às novas gerações, o Talento, a graça, a inteligência e o carisma das histórias 

contadas por ele com muita interação do público. A Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas concedeu a Oscarino Varjão o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do 

Amazonas, por sua história de amor e dedicação à cultura do Amazonas. 

O Cine Teatro Aldemar Bonates, localizado no Shopping Grande Circular, na 

Avenida Autaz Mirim, bairro São José, zona Leste de Manaus, nas comemorações do Dia das 

Crianças, recebeu apresentações teatrais e de dança, sob a direção do professor Elizeu Melo. 

Os alunos da turma de Teatro Adulto do Centro de Convivência Arce Daou apresentam o 

espetáculo Aika e as Águas de Lakar, contando a história da rainha Aika, que é a única que 

possui o dom da cura pelas águas no planeta Lakar. 

 
EVENTOS REALIZADOS POR TEATRO - 2016 

TEATROS ATIVIDADES PÚBLICO 

Teatro Amazonas 258 106.022 

Teatro da Instalação 94 10.138 

Teatro Gebes Medeiros 100 4.689 

Teatro Jorge Bonates 60 5.631 

Teatro Luiz Cabral 12 552 

Cine Teatro do Centro de Convivência Pe. Vignola 45 4.917 

Cine Teatro Comandante Ventura 12 1.439 

Cine Teatro Aldemar Bonates 106 11.727 

TOTAL  687 145.115 
Fonte: Secretaria de Cultura 

 
BIBLIOTECAS  
 

As Bibliotecas promovem ações de pesquisa, coleta, preservação e democratização 

de acervos documentais, valorizando a historia e a memória documental do Estado, 

contribuindo assim para responder as necessidades de informação de fazer da comunidade que 
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atende. Resultados desta política cultural desenvolvida, estimulando a leitura e a pesquisa, 

podem ser observados na Biblioteca Pública do Amazonas, Biblioteca Arthur Reis, Biblioteca 

Virtual do Amazonas, Biblioteca Braille, Biblioteca Padre Agostinho Caballero Martin, 

Biblioteca Infantil - Casa Emídio Vaz D’ Oliveira, Biblioteca Mário Ypiranga Monteiro, 

Biblioteca Genesino Braga, Biblioteca Thália Phedra, Biblioteca Fred Góes, Biblioteca das 

Artes, Gabinete de Leitura do Palácio da Justiça, e Salas de Leitura que atenderam mais de 

39.000 usuários. 

Para comemorar o Dia da Literatura Brasileira, celebrado em 1º de Maio, o Governo 

do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, promoveu uma série de atividades 

de valorização do livro e de incentivo à leitura, em vários pontos de Manaus com os seguintes 

projetos: 

ü Projeto Comemore a Leitura / Encontro com o Escritor - O músico e escritor 

Celdo Braga, ministrou a palestra “A Poesia Sonora da Amazônia”, no auditório 

Nelson Falcão para acadêmicos dos cursos de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e 

Comunicação e demais pessoas interessadas de outras faculdades, visando mais 

formação de leitores no meio acadêmico, inserindo a literatura regional nas estantes 

dos universitários. 

ü Projeto Biblioteca Volante - As Bibliotecas Volantes do Programa Mania de Ler são 

kombis adaptadas, com revisteiros, baú de gibis, mesas e cadeiras, que percorrem 

diversos pontos da capital, realizando atividades que promovem o incentivo à leitura, 

para pessoas de todas as faixas etárias. Cada Kombi leva aproximadamente 600 livros 

infanto-juvenis e literatura adulta, com destaque para autores regionais, como Élson 

Farias, Ana Peixoto e Leila Leong. Durante todo o mês de maio, o projeto Biblioteca 

Volante percorreu três bairros de Manaus, nas proximidades das seguintes escolas: 

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Renata de Souza Gonçalves, no 

Bairro Jorge Teixeira – Zona Leste; na Escola Estadual Getúlio Vargas, no bairro 

Cachoeirinha – Zona Sul,e na Escola Municipal Hira de Lima Caminha, no bairro 

Jorge Teixeira, recebendo um público de  1.882 pessoas. 

ü Projeto Galeria Itinerante Manoel Borges – “Produção Baré” - Iniciou suas 

atividades em outubro de 2015, levando para os moradores de vários bairros de 

Manaus a oportunidade de apreciar, dentro da própria comunidade, uma exposição 

com obras de arte. Uma média de três mil visitantes ou o turistas que foram ao Largo, 

Teatro Amazonas, tiveram oportunidade de visitar gratuitamente a exposição 
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“Produção Baré”, com curadoria do artista plástico Jandr Reis, que o reuni 23 obras de 

artistas locais, como Manoel Borges, Turenko Beça, Jair Jacmont, entre outros, que 

retratam em suas obras o cotidiano caboclo. 

Em 2016, foram realizadas quatro Feiras de Troca de Livros e Gibis na Biblioteca Pública do 

Amazonas.  A iniciativa tem como objetivo valorizar o livro como instrumento de veiculação cultural, 

facilitando o seu acesso.  A Feira de Troca de Livros também colabora para o aumento da frequência 

da população na Biblioteca Pública. Diante de toda tecnologia, os livros ainda fazem sucesso entre a 

nova geração e na vida daqueles que sempre recorreram a mais tradicional forma de leitura. Nessa 

edição foram trocados mais de mil exemplares dos mais diferentes gêneros e categorias, como gibis, 

livros de ficção, arte e literatura. 

Outra ação que merece destaque foi a ação de acessibilidade na Biblioteca Pública do 

Amazonas, que recebeu cursos, oficinas e ações culturais em acessibilidade e inclusão do 

projeto “Acessibilidade em Bibliotecas Públicas”. Trata-se da terceira e última etapa de 

formação das equipes das dez Bibliotecas Públicas Estaduais contempladas em chamada 

pública do Ministério da Cultura, dentro do projeto “Acessibilidade em Bibliotecas Pública”, 

executado pela organização não governamental Mais Diferença. 

A Biblioteca Virtual do Amazonas está estreitamente ligada á preocupação do governo em 

resgatar o acervo documental da Biblioteca Pública do Amazonas e do Instituto Geográfico e Histórico 

do Amazonas, que são possuidores de um acervo documental que contempla todas as áreas do 

conhecimento, e em particular, boa parte das fontes da historiografia do Amazonas.  

A Biblioteca Braille recebeu cerca de 1.300 usuários. Tem como objetivo maior de 

integrar, promover e incluir o portador de deficiência visual ao meio social, cultural, 

educacional e profissional, melhorando assim as condições para que o mesmo tenha subsídios 

técnicos para elaboração de trabalhos e pesquisas. Oferece ao portador de deficiência visual 

os seguintes acervos e serviços: empréstimo de livros em Braille e livros falados em 

domicílio, livre acesso dos usuários às estantes, transcrição de livros e apostilas em tinta para 

o sistema Braille, centro de Apoio Pedagógico, lupas eletrônicas para leitura do portador de 

deficiência visual subnormal, projeto da Fundação ABRINC, “Mudando a História”, Leitura 

de livros em tinta para o portador de deficiência visual, mediada por voluntário e seção de 

vídeos, com filmes dublados.    

Além de empréstimos de livros em braile e livros falados, são oferecidas aulas 

gratuitas de violão e teclado, curso de sistema braile, informática e treinamento de capacitação 

para a produção de livros falados, braile e tecnologias assistidas - frutos dessa iniciativa estão 

sendo colhidas, durante a programação do Festival Cultural do Instituto Federal do Amazonas 
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(IFAM), os alunos Gabriel Brandão da Silva de 20 anos e Francyellen das Chagas de 17 anos, 

do Curso de Violão da Biblioteca Braille do Amazonas, foram classificados em terceiro lugar 

no Festival de Música do evento, realizado no auditório da instituição de ensino. 

Um dos momentos marcantes neste ano foi o fato da Biblioteca Braille do Amazonas 

ganhar prata no prêmio da ABRH-Brasil, narrativa esta apresentada no case “Biblioteca 

Braille do Amazonas: educação, cultura e acessibilidade”, que ganhou notório 

reconhecimento nacional ao conquistar a prata no “Prêmio Ser Humano Oswaldo 

Checchia”, da ABRH-Brasil – na modalidade Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Social – Empresa.  

Atualmente existem 12 unidades da Biblioteca Braille instaladas em oito municípios: 

Parintins, Maués, Barreirinha, Urucurituba, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e 

Nova Olinda do Norte. Também foram implantadas sete bibliotecas que são assistidas pela Biblioteca 

Braille do Amazonas, nas cidades de Imperatriz (MA), Santarém (PA), Palmas (TO), em Porto Velho 

(RO), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Rio Branco (AC). 

 

MUSEUS 
 

 O Museu do Homem do Norte, Museu Casa Eduardo Ribeiro, Museu do Teatro 

Amazonas, Museu do Seringal Vila Paraíso e Palacete Provincial participaram da 14º Semana 

Nacional de Museus com programação gratuita recheada de diversas apresentações 

acadêmicas e culturais, como exibição de filmes e documentários, espetáculos teatrais e de 

música, além de lançamento de livro e novas exposições. 

Na Semana Nacional do Museu foram inauguradas a exposição “Paisagens Culturais: 

Manaus Histórica” no Palacete Provincial, e Museu de Numismática Bernardo Ramos, e a 

exposição “Restaurar”. No Palacete foi exibido o trabalho de restauro dos falsos Gobelins do 

Teatro Amazonas, do artista italiano Domenico de Angelis, do ano de 1897, que foram 

encomendadas para compor o ambiente suntuoso do salão nobre, com o intuito de fazer alusão 

à tapeçaria tradicional francesa Gobelin.  

O Museu Casa Eduardo Ribeiro expos ainda, desenhos sobre a Semana Nacional 

de Museu, uma criação dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, com 

apresentação musical da Camerata de Violões do Liceu. 

Foram ainda realizadas atividades acadêmicas  envolvendo a palestra “Questão 

Antropológica das Populações Ribeirinhas”, no Museu do Homem do Norte. O Museu Casa 

Eduardo Ribeiro recebeu a palestra “A importância de Eduardo Ribeiro para o Amazonas, já 
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no Palacete Provincial, aconteceu uma Mesa Redonda com o tema “Intelectuais Amazonenses 

– caminhos e possibilidades para a pesquisa” além do lançamento do livro “Arthur Cézar 

Ferreira Reis: Trajetória Intelectual e Escrita de autoria de Hélio Dantas. 

Com o objetivo de promover um diálogo entre museus e comunidade, foi realizada a 

campanha “Experimente Museus”. Por isso, o Palacete Provincial recebeu mais uma ação cultural, 

envolvendo o Quarteto da Orquestra de Violões do Amazonas – OVAM.  No repertório da 

apresentação matinal, o público conferiu músicas populares, além de clássicos, como “Canoeiro”, de 

Ronaldo Barbosa, “As Quatro Estações”, de Vivaldi, e “Sebastiando”, de César Lima – esta última, 

escrita e dedicada ao violonista Sebastião Tapajós. 

Na campanha Experimente Museus, o local recebe diversas atividades interativas, que 

convidam o público a fazer parte dessa história que recria a cultura amazonense. 

Destaque também, para o Museu Casa Eduardo Ribeiro que comemorou o 6º 

aniversário com programação especial. Durante as festividades, houve visita guiada pelos 

cômodos e exposições do Museu por personagens caracterizados como pessoas da transição 

entre os séculos XIX e XX. A programação da comemoração teve como público-alvo alunos 

de escolas públicas e privadas, bem como os públicos de todas as idades. Houve também, uma 

palestra com o tema “A Influência de Eduardo Ribeiro na Cultura do Amazonas”, bem como 

degustação de chás e o Sarau Amazônico. 

O Museu do Seringal ganhou programação especial em comemoração à Semana Nacional 

de Museus com sessão de cinema infantil e a apresentação do espetáculo teatral “Muitas Luas”, 

interpretado pelos alunos do curso de Laboratório Teatral do Liceu de Artes e Ofícios Claudio 

Santoro. Cabe ainda destacar que o Museu do Seringal Vila Paraíso, um dos maiores projetos culturais 

e turísticos do Governo do Amazonas, recebeu a primeira Certificação de Excelência do TripAdvisor 

de reconhecimento de museus que reflete o comprometimento em fomentar cultura. 

Outro museu que merece destaque foi de Numismática Bernardo Ramos, que recebeu 

também segundo Certificado de Excelência do TripAdvisor, um site de viagens que fornece 

informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, utilizado por pessoas do mundo inteiro, 

que reconheceram o museu por sua excelência e hospitalidade no atendimento.  

 
PÚBLICO PRESENTE NOS MUSEUS - 2016 

MUSEUS PÚBLICO 

Pinacoteca do Amazonas 12.584 

Museu de Numismática Bernardo Ramos 13.712 

Ecomuseu do Seringal Vila Paraiso 12.650 
 



 

 

149 

 

Conclusão 

Museu Didacta - Galeria Álvaro Páscoa 105 

Museu da Imagem e Som do Amazonas 6.024 

Museu Tiradentes 15.448 

Museu de Arqueologia 10.320 

Laboratório de Arqueologia "Alfredo Mendonça" 1.944 

Museu Casa Eduardo Ribeiro 6.583 

Museu do Homem do Norte 6.099 

Museu do Teatro Amazonas 66.268 

TOTAL 151.737 
Fonte: Secretaria de Cultura 

 

CENTROS CULTURAIS, PARQUES E PRAÇAS 
 

Nos Centros Culturais Palácio Rio Negro, Usina Chaminé, Palácio da Justiça, Povos da 

Amazônia, Amazonino Mendes, Palacete Provincial, Casa das Artes, Casa Ivete Ibiapina, Galeria do 

Largo, Salão Rio Solimões e nas Praças e Parques Jefferson Péres, Largo de São Sebastião, Rio Negro, 

Praça Heliodoro Balbi e Antônio Bittencourt foram realizados mais de 900 atividades para um público 

presente de aproximadamente 1.200.000 pessoas. 

Merece destaque a programação durante os jogos olímpicos em Manaus. A exposição 

fotográfica celebrando o futebol de várzea revelou a origem do esporte que é a cara do Brasil - o 

futebol - comemorou os Jogos Olímpicos em Manaus, na Galeria Itinerante Manoel Borges. “Pé de 

Moleque” com 30 imagens, “Pé de Moleque” e teve a curadoria do artista plástico Jandr Reis e 

mostrou o futebol praticado nos quintais, nos campos de várzea, nas ruas, enfim, o lazer das 

populações mais humildes do Brasil, com enfoque nas regiões Norte e Nordeste. O fotógrafo 

venezuelano Carlos Navarro assinou a exposição, com o apoio da SEC.  

Ainda na rota internacional dos Jogos Olímpicos Rio 2016, como uma das subsedes das 

partidas de futebol, Manaus ganhou uma programação especial “Cultura Amazonas nas Olimpíadas” ,  

em parceria com a Yupi Casa de Brincar, no Centro Cultural Largo de São Sebastião e Casa das Artes. 

Foram oferecidas as atividades - brincadeiras de rua, contação de história, teatro de fantoches, 

exposições, palestras, ginástica rítmica e artística, exibição de documentários e atividades 

psicomotoras, ressaltando a importância das atividades lúdicas para a família, que incentive a prática 

do esporte, além de resgatar as tradicionais brincadeiras de rua.  

No Largo de São Sebastião, além das brincadeiras de rua, foi apresentada a história sobre as 

famosas fitas olímpicas e coreografia com as fitas, além de uma roda de música e a palestra “Brincar 

pra quê? Aconteceram também as brincadeiras de rua, a contação de história sobre “Dama e Jogo de 

Dama Humana”, além de Roda de Música. 
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Na Casa das Artes uma das atrações que envolveram os pequenos foi à sala “Sentidos da 

Amazônia – Uma experiência sensorial para crianças”. Com curadoria de Vera lúcia de Souza, a 

exposição proporcionou a imersão na Amazônia através dos cinco sentidos, além de teatro de 

fantoches apresentando a peça “Olimpíadas em Manaus”, e exibição do documentário “No Meio do 

Caminho Tinha um Obstáculo” de Cacá Diegues, Flora Diegues e Renata Magalhães, o documentário 

“O Brasil na Terra de Misha”, de Silvio Tendler, documentário da “Rainha Hortência & Magic Paula” 

de Rubem Rewald, além do documentário: “Irmãos Grael” de Marina Pessanha. 

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA) foi palco das comemorações do Dia 

Mundial do Meio Ambiente - o Governo do Amazonas e o Comando de Policiamento Ambiental do 

Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Sustentabilidade, realizou 

programação especial gratuita, durante a semana comemorativa.  O evento contou com oficinas, 

palestras, exposições, contação de histórias, concurso de desenho e pintura, além de plantio e 

distribuição de mudas e exibição de documentários. Todas as atividades apresentam temas sobre 

utilização da água, preservação do meio ambiente, lixo e reciclagem. Durante toda a semana, os 

monitores CCPA conduziram visitas guiadas nas exposições com foco na preservação, incluindo a 

realização de diversas atividades  com o tema O lixo nosso de cada dia. O foco é despertar a atenção 

para preservação dos recursos naturais como uma questão de sobrevivência da raça humana, contou 

ainda com a Biblioteca Volante Mania de Ler realizando diversas atividades lúdicas com o intuito de 

despertar nas crianças a reflexão por meio da leitura.  

Para o dia do folclore brasileiro o CCPA contou com várias atividades, entre oficinas, 

palestras e brincadeiras. As atividades, realizadas em parceria com o Museu do Homem do Nortel, 

envolveu contação de lendas do nosso folclore, brincadeiras de roda, e as corridas do Saci e do 

Curupira.  Além disso, também houve confecção de máscaras de personagens folclóricos, oficina de 

pintura e exposição de livros. 

 

FORMAÇÃO TÉCNICA E ARTISTICA 

 

  Destinado ao ensino das artes nas mais diversas áreas – música erudita e popular 

dança, teatro, artes plásticas, fotografia, cinema e a formação não artística de áreas de apoio às 

artes o Liceu de Artes e Ofícios é considerado ponto central de todas as ações culturais que tem 

sido realizadas pela Secretaria de Cultura. As Unidades Coordenadas pelo Liceu de Artes e 

Ofícios Cláudio Santoro são:  

a) Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro- Unidade Sambódromo;  

b) Unidade Cidade Nova - Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola;  

c) Unidade Santo Antônio - Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou;  
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d) Unidade Aparecida - Centro Estadual de Convivência do Idoso- Aparecida;  

e) Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro- Unidade Parintins. 

Merece destaque à realização da 1ª Oficina de Choro e Violão, atividade voltada para os 

alunos e profissionais da área de violão que aconteceu na Sala de Regência do Liceu de Artes e 

Ofícios Claudio Santoro- Unidade Sambódromo. A primeira edição teve como tema “O Choro e a 

Música Brasileira”. 

O Coral Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro apresentou o concerto 

“Músicas da Geração Z”, nos Centros de Convivência da Família Madalegna Arce Daou, no 

bairro Santo Antônio, Zona Oeste e Padre Pedro Vignola, bairro Cidade Nova, Zona Norte. 

As apresentações foram gratuitas e contou com a participação de 26 adolescentes entre 13 e 

17 anos que fazem parte do coral. 

Outro evento importante promovido foi o 3º Encontro de Intérpretes de Dança do Liceu de 

Artes e Ofícios Claudio Santoro.  A abertura aconteceu no Teatro Amazonas – com o espetáculo “Teia 

Clássica”, que resgata a tradição do Balé de Repertório e apresenta trechos de grandes obras do balé 

clássico, com coreografias especialmente adaptadas para essa apresentação, tais como as cenas 

recriadas dos títulos “Coppélia”, ”Quebra Nozes”, “Dom Quixote”, “Esmeralda”, “Bela Adormecida”, 

”Carnaval de Veneza”, entre outros. O espetáculo teve a coordenação artística de Baldoino Leite e 

remontagem coreográfica de Monique Andrade, com os alunos do Curso de Formação Artística e 

Técnica em Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, além de bailarinos convidados. 

Para celebrar o Dia das Crianças retornou ao Palco do Teatro Amazonas o espetáculo 

musical infantil "Os Saltimbancos", uma montagem que foi recorde de público, recebendo 1.670 

pessoas em duas apresentações. É considerada uma das mais expressivas obras de teatro musical 

dedicada ao público infantil, no Brasil.  Com o envolvimento de todo o núcleo de artes do Liceu de 

Artes e Ofícios Claudio Santoro, o espetáculo teve a encenação de 116 alunos no projeto, com arranjos 

musicais feitos pela coordenação de música do Liceu e criados especialmente para a produção, 

participação dos corais infantis. 

Também merece destaque o Coral Infantil do Liceu, pela apresentação do 

espetáculo Coral: Corpo, Voz e Mente. Sob a direção de Hugo Pinheiro, as crianças cantaram 

diversos trechos de óperas, mostrando a trajetória do Coral dentro do Festival Amazonas de 

Ópera. Na segunda parte do espetáculo, aconteceu uma verdadeira brincadeira musical, 

unindo a voz, a percussão corporal e a coreografia. 
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CORPOS ARTÍSTICOS 

 

Os grupos profissionais que dão sentido e vida ao Teatro Amazonas, suporte à 

programação artística e a projetos de formação da Secretaria de Cultura, como o Coral do 

Amazonas, Orquestra Amazonas Filarmônica, Corpo de Dança do Amazonas, Orquestra de 

Câmara do Amazonas, Amazonas Band, Orquestra de Violões do Amazonas e Balé Folclórico 

do Amazonas realizaram inúmeras apresentações levando ao público sempre um espetáculo 

de qualidade.  Além deles, o Governo tem investido no potencial técnico de jovens talentos e 

valorização e divulgação de suas produções junto ao público. Prova disto foi a criação da 

Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, Balé 

Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina, 

considerados jovens que se preparam artisticamente para serem profissionais no futuro. 

A Orquestra Amazonas Filarmônica apresentou quatro obras muito especiais, interpretadas 

em violino, oboé, viola, flauta e harpa, no Teatro Amazonas, no concerto “Solista da Amazonas 

Filarmônica”, com o jovem amazonense Giovanny Conte, a oboísta alemã Judith Simon, o 

rondoniense de Ji-Paraná, Diemerson Sena, o flautista paraense Arley Raiol e a harpista búlgara Diana 

Todorova. Foram interpretadas obras clássicas da música mundial, sob o comando do diretor dos 

Corpos Artísticos do Amazonas, maestro Marcelo de Jesus.  

As homenagens continuaram com a celebração dos 400 anos da morte do maior dramaturgo 

de todos os tempos: William Shakespeare (1564-1616). Numa noite de verdadeiro esplendor o musical 

aconteceu no Teatro Amazonas com o concerto “Shakespeare – Sonho de uma Noite de Verão”. No 

concerto, a Amazonas Filarmônica faz um tour pelo romantismo europeu, tocando obras primas de 

seus maiores representantes, iniciando a apresentação com o poema sinfônico Les Préludes do húngaro 

Franz Liszt, inspirado em poemas de Alphonse de Lamartine. Certamente, uma de suas obras mais 

cativantes. 

O Coral do Amazonas conta com um repertório de obras eruditas de compositores 

brasileiros e estrangeiros, incluindo, para efeitos didáticos, arranjos especiais de obras 

populares e folclóricas, predominando estilo erudito. Para os festejos comemorativos para o 

Dia das Crianças o Coral do Amazonas apresentou uma reedição espetacular do concerto 

“Viva Criança!”. 

O Corpo de Dança do Amazonas, no dia Internacional de Dança lançou novo 

projeto “Construindo Diálogos”. O projeto foi contemplado com o prêmio Funarte de Dança 

Klauss Vianna, da Fundação Nacional de Artes órgão responsável pelo desenvolvimento de 

políticas públicas de fomento as artes visuais, a música, ao teatro, a dança e ao circo. 
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“Construindo Diálogos” ofereceu ao público uma extensa programação gratuita ao longo do 

ano de 2016, que contemplou desde atividades acadêmicas a apresentações de dança e a 

montagem de espetáculo, elaborada pelo coreógrafo Alex Soares, de São Paulo. O projeto 

contemplou também apresentações das coreografias do Corpo de Dança, que tem como 

temáticas questões de gênero, o matrimônio e o lugar da mulher na sociedade. Todas as 

apresentações foram gratuitas e aconteceram junto a espetáculos consagrados, como 

“Milongas”, “Cabanagem” e “A Sagração da Primavera”. 

Cabe destaque, para a experiência inovadora da SEC com a promoção de ensaio 

aberto da remontagem de “Cabanagem” interpretado pelo o Corpo de Dança do Amazonas, 

dando oportunidades de interação com a comunidade e troca de experiências na área artística.  

A temporada de apresentações no Teatro Amazonas precede a viagem em turnê do Corpo de 

Dança ao estado de Pernambuco, onde foram participar do projeto “Um Norte que Dança”, projeto do 

Casarão de Ideias contemplado pelo edital “Ocupações dos Espaços”, da Caixa Cultural. É a primeira 

vez que um grupo de dança do Amazonas participa do edital. 

A Orquestra Amazonas Band, mostrou o concerto “Homenagem a Vinícius 

Dorin”. Foi um tributo ao saxofonista, pianista e arranjador falecido no mês de janeiro. O 

espetáculo ficou a cargo da Band, sob a regência do maestro Rui Carvalho no Teatro 

Amazonas, sendo uma homenagem ao saxofonista mais que merecida uma vez que o 

saxofonista Dorin sempre participou das edições do Festival Amazonas de Jazz como 

convidado e como professor de vários workshops para os músicos da Amazonas Band. 

O gênero musical mais rico em influências, culturas e histórias, o jazz, com cara e o 

jeito do Brasil, também pode ser conferido no concerto “Made in Brazil”, que foi apresentado 

no palco do Teatro Amazonas, com entrada franca.  

O Teatro Amazonas também abriu suas portas para o concerto “R&B Funk'n Fusion”, da 

Amazonas Band. O concerto, gratuito, trouxe peças de jazz que sofreram influências do rock'n roll e 

do blues, num estilo chamado de fusion, além de obras do soul music, chamada de funk, e do jazz 

latino, ou salsa classificados como estilos subgêneros do jazz.  

Destaque para a Série de concertos que comemora 10 anos da Amazonas Jazz Band. As 

apresentações aconteceram no Teatro Amazonas, com uma série de concertos especiais, intitulada 

“Faz 10 Anos – Uma Retrospectiva”.  

Também foi realizado o espetáculo intitulado “Coisas do Brasil”, apresentado pela 

Amazonas Jazz Band como mais uma realização do Governo do Amazonas, em comemoração aos 120 

anos do Teatro Amazonas, onde o público pode conferir os clássicos da MPB. 
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A Orquestra de Violões do Amazonas mostrou versatilidade com o espetáculo 

“Série Concerto” que visa apresentar ao público concertos feitos por compositores famosos e 

outros ainda pouco conhecidos. No repertório, obras de Vivaldi, Haydn e um concerto do 

compositor chinês Gerald Garcia feito para Orquestra de Violões e violão solista tocado pela 

primeira vez no Amazonas e solado pelo violonista amazonense e da OVAM, Benjamim 

Prestes, sendo uma oportunidade imperdível de conhecer as diferentes vertentes pelas quais o 

violão pode enveredar num concerto com profissionais de alto gabarito da música 

amazonense. 

Músicas e danças que enaltecem a riqueza cultural e o cotidiano do povo tipicamente 

amazonense foram interpretadas no espetáculo “O Amazonas em Cena”, pela Orquestra de Violões do 

Amazonas (OVAM) e o Balé Folclórico do Amazonas, em uma temporada de apresentações gratuitas 

em comemoração aos 120 anos de um dos cartões postais mais deslumbrantes e conhecidos do Brasil e 

do mundo – O Teatro Amazonas. A música “Tocaia”, de Antônio Pereira e “Folhas”, de Clélio Diniz, 

entre outras, foram mostradas ao público, além da participação muito especial de Celdo Braga, 

declamando poesias que enaltecem o amor do povo baré pelo Amazonas. Junto com eles, Sebastião 

Tapajós e Raízes Caboclas, também ajudaram a mostrar um pouco mais da realidade cabocla. 

O Balé Folclórico Amazonas, participou de projeto musical do Rio Preto da Eva, exaltando 

em suas apresentações o cotidiano do caboclo e suas tradições na participação especial no “I Musical 

Rio Preto da Eva-2016”, em comemoração ao aniversario de 35 anos do município. Participaram do 

evento: músicos, cantores e instrumentistas da cidade, que apresentam vários números musicais, que 

foram do erudito ao popular, como uma Camerata com violinos, violões, clarinetes e flautas, coral 

gospel, além da participação especial do Balé Folclórico do Amazonas, com o espetáculo de dança 

“Bem do Interior. 

A peça “O Amazonas Em Cena” fez uma homenagem ao nosso povo, nossos costumes e 

raízes.  Além disso, também marca o início das comemorações de aniversário de 15 anos da criação do 

Balé Folclórico. Para estas celebrações, foram interpretadas 11 músicas de compositores amazonenses 

e da região amazônica, com estilos e gêneros muito alegres - genuinamente amazônica, sendo nove 

delas coreografadas pelo Balé Folclórico, especialmente para esta temporada de apresentações. 

 

POLÍTICA DE EDITAIS 

 

Dando continuidade ao processo de democratização da arte e cultura em todo o Estado, a 

SEC disponibilizou consulta pública para três editais - Edital de Projetos de Pesquisa Biográfica e 

Produção de Material Expográfico Sobre a Vida Política dos Ex-Governadores do Estado do 
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Amazonas; Edital na Área do Conhecimento Indígena e Arte Popular e Edital Projetos de Textos e 

Produções Teatrais com Temática Jurídica, Temática Indígena e de Negritude. 

No campo das audições, foram abertas inscrições para novos integrantes do Grupo 

Vocal do Coral do Amazonas, a fim de adquirir conhecimentos e colocando-os em prática em 

grandes eventos.  

Neste ano também foram abertas inscrições para cantores mirins do Coral Infantil do 

Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, na faixa etária de 7 a 11 anos.  O Coral oferece 

aulas de teoria musical, canto lírico e expressão corporal para as crianças, que têm a 

oportunidade de participar do Festival Amazonas de Ópera, concerto de Natal e demais 

programações, no Teatro Amazonas e outros espaços culturais da cidade.  

 

FESTIVAIS, MOSTRAS, EVENTOS E APOIO A PROJETOS CULTURAIS 

 

Carnaval 2016 

Realizado com uma programação diversificada e inúmeras apresentações para a 

população manauara. Entre os principais eventos estão o tradicional Desfile de Fantasias 

Adulto, Desfile de Fantasia Infantil e Baile de Máscara realizados no Teatro Amazonas e o 

Desfile de Escolas de Samba e Carnaboi que aconteceu no Centro de Convenções de Manaus. 

O desfile das Escolas de Samba dos Grupos A, B e C ocorreram no Sambódromo na 

sexta-feira gorda e sábado de carnaval com muitas cores e criatividade. Ao todo, 13 

agremiações, dos grupos de acesso A e B, disputaram o título. Cerca de 100.000 pessoas 

lotaram o Sambódromo, transformando em um carnaval alegre, tranquilo, de alto nível, de 

grande qualidade e que continua marcando posição firme na história da arte popular brasileira. 

Em sua 12º edição foi realizado o concurso de Fantasia e de Máscara resgatando uma 

tradição antiga de Manaus nos grandes clubes da cidade – Atlético Rio Negro Clube, Ideal Clube, 

Nacional Futebol Clube, Luso Sport Clube, União Esportiva Portuguesa, que realizavam bailes de 

Carnaval.  

No Concurso de Fantasia, realizado no Teatro Amazonas, foi premiado os três 

primeiros colocados em cada uma das oito categorias disputadas – Melhor Idade, 

Originalidade Feminino, Originalidade Masculino, Luxo Feminino, Luxo Masculino, Mestre 

Sala & Porta Bandeira, Melhor Máscara Originalidade e Melhor Máscara Luxo. Além de 

troféu, os vencedores receberam prêmio de R$ 5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 4.000,00 

para o segundo lugar e R$ 3.000,00 para o terceiro lugar. 
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O Concurso de Fantasia Infantil faz parte do calendário carnavalesco há nove anos 

trazendo alegria, beleza e criatividade para a população manauara. Mais de 60 crianças 

concorreram nas categorias Originalidade e Luxo Infantil e os prêmios totalizaram 9 mil reais.  

O Carnaboi é outra programação marcante no carnaval de Manaus - considerado o carnaval 

tradicional que reúne ritmos conhecidos da festa de Momo com a forte presença da cultura e tradição 

indígena amazonense. A festa surgiu há 12 anos e conta com a presença de trios elétricos de ritmos 

variados e de bandas que tocam o som do Boi-Bumbá, ligado à cultura amazonense. Na festa desfilam 

os bois Caprichoso e Garantido, servindo também como prévia para a festa de Parintins, realizada em 

junho.  

A edição de 2016 foi marcada de novidades com a introdução de um palco giratório. 

Emoção foi o que não faltou nesta tradicional festa, conhecida por unir dois dos momentos 

mais aguardados pelo publico amazonense o Carnaval e o Boi Bumbá. No Centro de 

Convenções, foram escaladas atrações renomadas como Arlindo Júnior, David Assayag, 

Sebastião Júnior, Israel Paulain, Márcia Siqueira, Carlinhos do Boi e Canto da Mata, entre 

outras. Além delas, subiram ao palco, também, os bumbás Caprichoso e Garantido, de 

Parintins, e Brilhante, Corre-Campo e Garanhão, de Manaus. 

 

XIX Festival Amazonas de Ópera  

Em 2016 o XIX Festival Amazonas de Ópera contou com o Patrocínio Máster do 

Bradesco Prime que promoveu através de sua marca a música operística. 

A abertura oficial do Festival aconteceu no Teatro Amazonas com “Contos Líricos”, 

reunindo trechos de seis óperas – Norma, A Flauta Mágica, Carmen, A Raposinha Esperta, Poranduba 

e Turandot - com cenários e figurinos que contaram as histórias e, ainda, com a participação especial 

do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. A programação deste festival envolveu 

20 apresentações, além de contos líricos, concertos, recitais, e, ainda, a realização de master class, 

workshops, vivências e palestra, com um corpo de artistas e técnicos profissionais envolvidos de mais 

de 400 pessoas. 

Um dos homenageados dessa 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera foi o 

Quadricentenário de Shakespeare e Cervantes que nos lembra da genialidade de dois maiores 

dramaturgos de todos os tempos. Dois espetáculos foram montados em homenagem a vasta 

contribuição desses dois nomes à literatura, música e arte como um todo: os recitais 

“Cervantes” e “Shakespeare in Love”.  

Cabe também destacar, que a Original Strauss Capelle, de Viena recebeu no palco 

do Teatro Amazonas o espetáculo Sinfonia Solidárias como parte da programação do XIX 
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Festival Amazonas de Ópera, realizado em parceria com a Embaixada da Áustria no Brasil. 

Sob a regência do maestro Rainer Roos, a apresentação contou com os solos de Augusto 

Caruso, Lorena Espina e Marcela Cerno. No repertório, seleção de valsas e polcas típicas da 

Europa Central, além da clássica peça “Danúbio Azul”.  

 

Temporada Série Guaraná 

Realizada há 13 anos a “Série Guaraná” reúne o que há de melhor na música clássica 

universal, com repertório sinfônico eclético, abrangente e de bom gosto, com ênfase na 

música brasileira, sob a execução da Orquestra Amazonas Filarmônica e participação das 

Orquestras de Câmara do Amazonas e Experimental da Amazonas Filarmônica. 

O projeto é uma iniciativa do Governo do Amazonas, dedicado a difundir a música 

para todas as camadas sociais, visando à formação de novas plateias, o incentivo à Cultura, ao 

turismo e ao desenvolvimento socioeconômico da região.  

A “Série Guaraná 2016” teve uma programação extensa até o final do ano. Merece 

destaque a promoção do musical que remete a essa viagem ao mundo irreal: “Muzikstation”. 

As apresentações, que fazem parte da “Série Encontro das Águas”, também integram a 

programação especial em comemoração ao aniversário de 120 anos do Teatro Amazonas. 

Foram quatro noites de espetáculo, onde os maestros Marcelo de Jesus e Otávio Simões 

dividiram o comando da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, o Grupo Vocal 

do Coral do Amazonas e Madrigal da Casa de Música Ivete Ibiapina.  

 

12º Festival de Teatro da Amazônia 

O Festival, com a parceria da Federação de Teatro da Amazônia, contempla espetáculos 

adultos e infantis com mostras competitivas, seminários, oficinas e convivências. Dentro de uma 

programação alternativa que busca novos talentos da dramaturgia, na capital e no interior do Estado, 

como também proporciona acessibilidade às pessoas com necessidades especiais. Chegou à sua 12ª 

edição com uma programação acadêmica intensa, promovendo o intercâmbio cultural entre os estados 

brasileiros, da região Norte, e países da região amazônica, por meio da exibição de espetáculos 

representativos das manifestações originárias, mobilizaram artistas e comunidade amazonense em 

torno das apresentações dos espetáculos teatrais participantes.  

Com 13 espetáculos de vários estados brasileiros, duas oficinas, duas vivências, um 

debate e quatro lançamentos de livros, o 12º Festival de Teatro da Amazônia encerrou sua 

programação no Teatro Amazonas, com o espetáculo “Fando e Lis” do Atelier 23, texto de 

Fernando Arrabal, direção e cenário de Taciano Soares. 
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O encerramento oficial da programação do 12° Festival de Teatro da Amazônia aconteceu, 

no município de Novo Airão, com o espetáculo “Dragão de Macaparana”, da Soufflé de Bodó 

Company.  A peça trata-se de uma livre adaptação de uma literatura de cordel que conta a história de 

uma trupe de teatro mambembe que atravessa o sertão atrás de experiências, mas acabam sempre 

envolvidos em várias peripécias. 

 

1º Festival Internacional de Metais do Amazonas 

A primeira edição do Festival Internacional de Instrumentos de Metal do Amazonas (I 

Amazonas Brass Festival), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, a World Brass 

Association e a European Brass Association, trouxe a presença de grandes nomes dos metais no 

mundo, como Otto Sauter (trompete), Luca Benucci (trombone), Sabine Kierdorf (empreendedorismo 

musical), Enjott Schneider (composição), Alain Trudel (trombonista), dentre outros. A estreia mundial 

da obra “Ikarus – Desire for light”, um concerto para trompete e orquestra, escrito pelo compositor 

alemão Enjott Schneider, famoso pelas trilhas sonoras de “Prisioneiro do Amor” e do impactante 

“Stalingrado” . A obra Ikarus terá uma série de performances pelo mundo (Irã, Turquia, Ucrânia, EUA 

e Polônia), mas iniciou o seu ciclo no palco da capital amazonense. 

Para encerrar o I Festival Internacional de Metais do Amazonas foi realizado um grande 

concerto realizado com os músicos da Orquestra Amazonas Filarmônica e World Brass Association, 

sob regência de um dos mais respeitados trombonistas do mundo, o canadense Alain Trudel.  

 

35° Congresso Internacional de Teatro 

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, firmaram termo de cooperação técnica 

para apoio ao 35° Congresso Internacional de Teatro. Vale ressaltar que o Instituto Internacional de 

Teatro (International Theater Institute , realiza esse congresso há 68 anos em diferentes países, 

promovendo discussão sobre diretrizes do teatro no mundo e o intercâmbio entre artistas, produtores e 

diretores de diferentes nacionalidades e receber e apoiar este evento grandioso e importante para o 

cenário artístico do nosso País e, em especial, do nosso Estado.  

No evento foi oferecido récitas de ópera, apresentações de balé, orquestras, exposições de 

artes plásticas além da cessão de todos os equipamentos culturais, como auditórios e teatros.  

Durante o Congresso aconteceram oficinas de música, dança e teatro, com a participação de 

aproximadamente 1.500 artistas, estudantes de artes e representantes de diversos países como China, 

Cuba, Chipre e Suécia. As atividades do Congresso ocorreram em espaços do Governo do Estado, 

como o Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião, Ideal Clube e Centro Cultural dos Povos da 

Amazônia. Os corpos artísticos do Amazonas também participaram por meio do Corpo de Dança do 

Amazonas, como anfitrião do Simpósio de Dança. 
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Exposição “Os Adeuses” 

A exposição “Os Adeuses” com fotografias do espanhol Alberto Marti foi exposta na 

Galeria do Largo oriundo da parceria entre o Conselho da Cultura Galega, a Embaixada da 

Espanha e o Governo do Amazonas.   

Com três áreas principais (A Ida, A Volta, e O Buque Santa María), a exposição 

mostrou os momentos da partida de centenas de imigrantes galegos dos portos de Vigo, La 

Coruña e Galiza, na Espanha, assim como o drama da emigração galego-espanhola para os 

países latino-americanos durante a primeira metade do século XX. 

A exposição mostrou uma etapa bem concreta da emigração Espanha-América, que 

na década de 1950 já dava os seus últimos fôlegos. O período é considerado especialmente 

interessante, uma vez que a política migratória espanhola, através de organismos oficiais ou 

privados, tentava subsidiar ou “assistir” as saídas e as chegadas dos emigrantes. 

Outro ponto especial da exposição é a área O Buque Santa María. Nessa área, foi 

apresentada uma reportagem rica em detalhes sobre a peripécia do buque Santa Maria, que 

cobria a rota Caracas (Venezuela) – Lisboa (Portugal) – Vigo (Espanha). A embarcação fora 

sequestrada pelo Diretório Ibérico de Libertação (DRIL) no mês de janeiro de 1961 e 

regressou ao porto de Vigo só em fevereiro, do mesmo ano. 

 

12ª Edição do Festival de Cinema Europeu 

A Delegação da União Europeia no Brasil, em parceria com o Governo do Amazonas, 

promoveu a 12ª Edição do Festival de Cinema Europeu trazendo o tema “Convivências”. A seleção de 

filmes retratou bem o tema, abordando desde os dilemas sociais entre países distantes até mesmo os 

dilemas familiares. Ao todo, 11 filmes de diferentes países europeus como: Alemanha, Portugal, 

Eslováquia, França, Suécia e outros. 

A 12ª edição do Festival de Cinema Europeu foi realizada em nove capitais brasileiras. O 

circuito do Festival encerrou com a cidade de Manaus, que passou por oito capitais brasileiras 

(Florianópolis, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte, Aracaju, Vitória, Belém e Brasília), ao longo dos 

meses de maio e junho. O Festival integra a programação da XII Semana da Europa, projeto cultural 

realizado pela Delegação da União Europeia no Brasil e EUNIC Brasil (Associação dos Institutos 

Culturais Oficiais e Embaixadas dos Países da União Europeia) promovido para comemorar o Dia da 

Europa, celebrado em 9 de maio. Esta data é festejada desde 1950, quando foi proferida a Declaração 

de Schuman, que propôs uma nova forma de cooperação política no continente europeu, então 

devastado pela II Guerra Mundial.  
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Jogos Olímpicos Rio/2016 

A Federação Internacional de Futebol (FIFA), após oficializar a participação de Manaus 

como uma das seis cidades-sedes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, tomou as medidas 

de organização para que Manaus estivesse entre as melhores sedes do evento. 

Para isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura assumiu a 

coordenação dos serviços temporários que compreendeu os Centros de Convenções do 

Amazonas Vasco Vasques e Sambódromo para as olimpíadas, juntamente com a equipe de 

engenharia da SEC que atuaram por um período de 21 de junho a 17 de julho na Arena da 

Amazônia, visando dar maior celeridade ao cronograma estabelecido pelo Comitê Olímpico 

Internacional (COI), para a realização do evento em Manaus. 

O resultado deste esforço foi a finalização do cronograma de implantação dos serviços 

temporários para as Olimpíadas, antes do prazo, colocando Manaus à frente das outras sedes 

Olímpicas das partidas de futebol. A capital amazonense foi a primeira a entregar para a Rio-2016 

toda as placas e adesivos de sinalização do Complexo Olímpico, que englobou a Arena da Amazônia e 

os Centros de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e Sambódromo. 

No total, foram mais de 170 itens, entre divisórias, balcões, gradis, rampas, pinturas, 

distribuição elétrica, sinalização, tendas, mobiliários, entre outros, o cronograma estabelecido pelo 

Comitê Olímpico Internacional (COI), além de cerca de mil placas de sinalização de orientação 

produzidas. O departamento de operações do Comitê Organizador das Olimpíadas, parabenizou o 

Estado do Amazonas, por ter sido a primeira sede fora do Rio de Janeiro a entregar toda sinalização de 

orientação e das salas antes do prazo, bem como outros itens solicitados.  

Manaus recebeu seis partidas do torneio de futebol, nos dias 4, 7 e 9 de agosto, sendo quatro 

jogos do masculino e dois duelos do feminino. incluindo a seleção brasileira feminina, contra a África 

do Sul. 

 

Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro de Parintins e Abertura da Rio 2016 

Um espetáculo de cores, luzes, música, dança e muita alegria, com a cara do Brasil, para o 

mundo ver, foi a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, em 5 de agosto, no Estádio do Maracanã, 

Rio de Janeiro. E dentre os inúmeros artistas – 5 mil voluntários e 200 dançarinos – que fizeram parte 

desse grande evento, uma delegação, composta por 76 dançarinos do município de Parintins. E nos 

bastidores dessa participação histórica, toda a preparação contou com o apoio do Governo do 

Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, que cedeu o Liceu de Artes e Ofícios Claudio 

Santoro para a realização de todo o processo administrativo e coreográfico da delegação parintinense, 

em especial, do coordenador do Núcleo de Dança e Teatro, Jair Almeida. 
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O Centro Cultural Amazonino Mendes (Bumbódromo de Parintins), onde funciona o Liceu, 

após o processo seletivo realizado na cidade por Deborah Colker, bailarina coreógrafa do espetáculo 

de abertura da Rio 2016, tornou-se o point de encontro dos artistas e comissão organizadora do evento 

para as reuniões contratuais, bem como para os ensaios das coreografias. 

 

II Edição da Virada Sustentável 

Realizado pela Fundação Amazonas Sustentável com o apoio da SEC. Esta parceria mostra 

que a cultura está presente também no meio ambiente, nas relações humanas e em todas as áreas da 

sociedade, e um de seus principais objetivos é tornar as pessoas conscientes de seu dever para com o 

lugar onde vivem, cuidando, preservando e deixando um mundo melhor para as gerações futuras, 

promovendo debates com a temática da sustentabilidade e do meio ambiente.  

A abertura da Virada Sustentável 2016 aconteceu no Teatro Amazonas com recorde de 

público (761 pessoas) e contou com o embalo da apresentação da Amazonas Band, sob a regência do 

maestro Rui Carvalho. 

 

Espetáculo Teatral Internas do Centro de Detenção Provisória Feminino 

O espetáculo foi criado durante atividades do Projeto de Extensão ‘Arbítrio’, realizado por 

professores e alunos do curso de Teatro da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

(Seap). 

O espetáculo “O Sol vai Voltar” aconteceu no palco Teatro da Instalação e foi encenado por 

14 internas internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), da Unidade Prisional 

Semiaberto Feminino (UPSF) e, o mais emocionante de todos, membros da família das detentas.  

O Projeto Arbítrio foi criado em 2014 e é desenvolvido por alunos e professores do Curso 

de Teatro da UEA.  O objetivo é usar o Teatro como meio de reintegração social e acesso a processos 

sensitivos do coletivo que buscam a ressocialização das internas. 

 

2ª Mostra de Cinema Venezuelano  

A 2ª Mostra de Cinema Venezuelano foi uma realização do Consulado Geral da República 

da Venezuela em Manaus, em parceria com a SEC. As sessões aconteceram no Teatro Gebes 

Medeiros, no Ideal Clube, Centro de Manaus, com entrada franca. 

O primeiro filme exibido foi “Um Olhar Para o Mar,” de 2011. Dirigido por Andrea Rios, o 

filme conta a história de Rufino, um viúvo de 71 anos e decide voltar à cidade onde sua esposa nasceu. 

No segundo dia foi à vez de “Classe,” de 2007, dirigido por José Antônio Varela, o filme mostrou o 

drama da jovem violinista e o último filme “ Dramas de Poder”, dirigido por Roman Chalbaud, 

contou a história do revolucionário Fernando Quintero e de seu filho Efraín,  após a queda do ditador 
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Pérez Jiménez na Venezuela. Os filmes apresentados foram de excelente qualidade, e a população 

manauara teve uma oportunidade de conhecer a sétima arte dos países vizinhos ao Brasil.  

 

Musical Japonês 

O Consulado Geral do Japão de Manaus e a Fundação Japão, em parceria com o Governo do 

Amazonas, realizou um espetáculo “Uma Noite de Instrumento Musical Japonês”.  

A apresentação foi um verdadeiro sucesso, sendo prestigiada por 670 pessoas. Realizado no 

Teatro Amazonas e contou com instrumentos musicais tipicamente japoneses como o koto e o taiko 

que é um instrumento de percussão, cuja superfície é confeccionada com pele de animal. É tocada com 

a mão ou com o uso de uma baqueta, também chamada de 'bachi', mas que exige do músico a 

habilidade rítmica e o preparo físico para sustentar batidas homogêneas e obter som satisfatório. O 

taiko é utilizado quase sempre em festividades xintoistas, mas eventos budistas também o utilizam.  

A primeira atração da noite foi com a dupla Yuzo Akahori (Shamisen) e Yoohei Kaito 

(Taiko), de Taubaté (SP), com o repertório Odaiko solo, Kisetsu no kaori, Hajime, Tsugaru Jongara 

Bushi e Karin. Em seguida, o grupo de Koto de Belém (PA), apresentou as canções Rokudan no 

Shirabe, Hanaikada, Tsuchiningyo e Yoguiri no shinobiai. Para encerrar o evento, o Grupo 

Fuugakazan Taiko, de Manaus, tocou  a composição Raku. 

O concerto celebrou o jogo Japão x Nigéria e foi um momento de reunir descendentes e 

amantes da cultura japonesa.  

 

Amazônia Live 

Convidados para estrelarem na “Amazônia Live”, a Orquestra Amazonas Filarmônica e o 

Coral do Amazonas fizeram parte da programação do grande show organizado pelo Rock In Rio, 

“Amazônia Live”, realizado no dia 27 de agosto, em pleno Rio Negro onde foi montado um palco 

flutuante. 

O concerto deu início ao projeto socioambiental do Rock in Rio 2017, um ano antes do 

festival. A ação é uma parceria entre o Rock in Rio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) 

e o Instituto Socioambiental (Isa), que visa contribuir para a restauração florestal, a recuperação de 

nascentes e matas às margens dos rios e gerar renda de forma participativa e inclusiva às comunidades 

locais. 

A apresentação aconteceu no Rio Negro, onde foi montado um palco em formato de uma 

grande folha. A Orquestra Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas se apresentaram ao lado dos 

tenores Plácidos Domingo e Saulo Lucas – artista com deficiência visual e autista – e da cantora 

baiana Ivete Sangalo fizeram um grande concerto que canta pela Amazônia, com o objetivo de 

mobilizar artistas, parceiros e fãs para abraçar a mais importante reserva de biodiversidade do mundo, 

com papel fundamental na redução do impacto do aquecimento global.  
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O evento abriu com a Orquestra Amazonas Filarmônica e Ivete Sangalo. Na sequência o 

tenor Saulo Lucas, exemplo de como a música pode transformar a vida das pessoas, interpretará a 

canção “Canto Della Terra”. A ocasião também deu início à contagem regressiva de um ano para a 

sétima edição do festival no Brasil, em 2017. O espetáculo foi acompanhado pelo mundo inteiro, com 

live streaming pela internet, em todo o Brasil pela transmissão do Multishow. Apenas 200 pessoas 

entre formadores de opinião e jornalistas tiveram a oportunidade de assistir o show no local, em uma 

plataforma flutuante montada para o efeito. 

 

XXII Festival Brasileiro de Trombonistas 

O XXII Festival Brasileiro de Trombonistas foi realizado pela Escola Superior de Artes e 

Turismo (ESAT) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em comemoração aos seus 15 anos 

sob a coordenação do professor Fábio Carmo e com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura em 

comemoração aos 120 anos do Teatro Amazonas. Sob a regência do maestro Rui Carvalho, a 

Amazonas Band participou do festival com um belíssimo concerto onde foram apresentadas peças 

como “Deixa”, de Baden Powell e Vinicius de Morais, com arranjos de Vitor Santos, e “Latin 

Import”, de John Fedchock. 

A Amazonas Filarmônica também abrilhantou o evento através do projeto Série Guaraná 

XIII, que trouxe peças como o “Concertino para Trombone e Orquestra em Mi Bemol Maior”, de 

Ferdinand David, “La Virgen de Macarena”, de Bernardino Bautista Monterde, e o “Concerto para 

Trombone e Orquestra”, de Henri Tomasi, sob a regência de Otávio Simões. 

Mais de 60 trombonistas participaram do encerramento do XXII Festival Brasileiro de 

Trombonistas no Largo de São Sebastião, considerado um dos maiores festivais da América Latina e 

reuniu cerca de 150 músicos de todo país e ofereceu também a 1º Conferência Pedagógica do Festival. 

 

Tradição de Danças Circulares 

A mostra é uma proposta da organização não governamental paraense, pioneiras no 

Movimento Danças Circulares dos Povos na região Norte, em parceria com a Roda 

Manawara, que tem alunos aprendizes de dança do 1º Curso Livre de Danças Circulares de 

Manaus com apoio da SEC, sob a coordenação de Maria Esperança Tenetehara. 

Com 15 anos de atividades desenvolvidas e um seleto grupo de espectadores, além 

de ser referência para convites e estudos por sua abordagem de pesquisa e inclusão das danças 

tradicionais brasileiras no repertório local e nacional das Danças Circulares dos Povos, Maria 

Esperança tem como tradição a promoção de rodas abertas em espaços público-comunitários. 

As Danças Circulares dos Povos são ferramentas de integração comunitária, 

autoconhecimento, educação, saúde, comunicação e desenvolvimento humano, com 
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abordagem transdisciplinar, e estiveram disponíveis ao público manauara no Largo de São 

Sebastião. 

A mostra foi uma oportunidade de vivenciar a multicultura significativa de Danças 

Circulares dos quatro cantos da Terra, além de valorizar as tradições e belezas poéticas da 

Amazônia brasileira, mostrando, ainda, valores humanos universais na cidade de Manaus. O 

evento também veio para celebrar os 347 anos de fundação da Paris dos Trópicos, rumo ao 

renascer da nossa Aldeia-Mundo.  

 

Um Amor de Natal 

Na chegada do Natal, o Governo do Amazonas, preparou para a população durante o mês de 

dezembro, uma programação especial, cheia de encanto, magia e amor. O Largo de São Sebastião e o 

Teatro Amazonas, foram palco da campanha “Um Amor de Natal”. 

Entre os dias 16 e 19 de dezembro, o Largo de São Sebastião recebeu convidados 

especiais que embalaram as noites manauaras com poesia e muita música celebrando o Natal. 

A consagrada atriz amazonense Ednelza Sahdo, apresentou no Largo de São Sebastião um 

maravilhoso recital poético. Também o Coral Natalino da Escola de Idiomas Wizard irradiou 

mensagens de paz e esperança no Largo, encantando a todos os presentes. A música popular 

também se fez presente com o cantor Antônio Pereira, além da maravilhosa voz da Lucinha 

Cabral, dando um show de interpretação com músicas autorais e muita MPB, incluindo o 

sucesso “Brasileira”. 

O brega também teve vez neste natal e invadiu o Largo com cantor Nunes Filho, 

famoso por seu carisma, gingado e os memes das redes sociais. O público prestigiou e se 

divertiu com a nacionalmente conhecida “Subindo Pelas Paredes” e muitas outras do 

repertório. E para finalizar, o Largo entrou no ritmo do boi-bumbá, com a inconfundível voz 

do mais famoso levantador de toadas do Brasil: David Assayag. 

Outra novidade neste ano foram as exposições no Largo São Sebastião, a Galeria 

do Largo que sediaram duas grandes exposições com tema natalino “Cartões de Natal da 

Cultura” e “Paropsidis Poetics” (Prato Poético).  

A exposição “Cartões de Natal da Cultura”, com assessoria artística de Karla Colares 

e Jair Jacqmont, é um presente da repartição para o grande público, com uma mostra de 

cartões natalinos enviados para as autoridades desde que essa tradição começou com o 

Secretário de Cultura, Robério Braga. 
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Já a segunda exposição, intitulada “Paropsidis Poetics” (Prato Poético), reúne pratos 

decorados de artistas iniciantes e profissionais, onde artistas profissionais e iniciantes 

puderam submeter suas obras, atendendo a exigências estabelecidas, seguidas por avaliação e 

curadoria do artista plástico Jair Jacqmont. 

 

Natividade 

Neste ano, o Concerto de Natal misturou valores como poesia, arte, beleza e sentimento. 

Com um formato que buscou recordar os antigos cartões de natal, aliado a imagens e músicas que 

remetem à delicadeza, a história bíblica do nascimento de Cristo, o Concerto de Natal fez parte da 

programação “Um amor de Natal” do Fundo de Promoção Social (FPS) e que encerrando a 

programação do ano, a Secretaria de Cultura promoveu mais uma vez o Natal com o tema “Cantata 

Cênica de Natal – Natividade” texto escrito pelo escritor Max Carpentier, cuja obra respeita a tradição 

do Natal, mas incorpora temas da atualidade, trazendo a alegria e o encontro com a eternidade.  

Seguindo a Política Cultural do Governo de incentivar e promover os nossos artistas, 

mantendo a essência amazonense no Concerto de Natal, que comemora nesse ano sua 14 

edição e que tem sido palco de emoção para a população amazonense, mais uma vez recebeu 

os talentos da terra, principalmente nesse ano tão especial que comemoramos os 120 anos do 

Teatro Amazonas.   

E a caixa cênica do Teatro Amazonas, mais uma vez, refletiu cenas magníficas, 

dignas de serem comparadas a pinturas de artistas clássicos, graças ao trabalho de 

profissionais de alto gabarito, com o cenógrafo e diretor técnico do espetáculo, Marcos Apolo, 

o figurinista, Fábio Namatame e o designer de luz, Fábio Luís Retti. 

O espetáculo deste ano surpreendeu, mais uma vez, com o profissionalismo de uma 

equipe preparada para grandes eventos. Inteiramente construído para o Concerto, o cenário 

espetacular e grandioso, digno da obra de Max Carphentier e João Guilherme Ripper. Não foi 

apenas um presente de Natal para a população, mas um alimento para a alma. 

O encerramento das apresentações do Concerto de Natal deste ano aconteceu no dia 21 de 

dezembro, com entrada gratuita, e foi transmitido para todo o Amazonas pela TV A Crítica (Rede 

Record), pelo A Crítica Mais (Canal 188 Net) e pelo aplicativo A Crítica Play, no dia 23 e no A 

Crítica Mais e A Crítica Play, Amazon Sat, (TV Aberta, Canal 44 / Net, Canal 22), nos dias 24 e 25. 

Todas as récitas contaram com intérpretes de Libras – Língua Brasileira de Sinais, para 

pessoas com deficiência auditiva e serviço de audiodescrição, para pessoas com deficiência visual, que 

também acompanharam a programação elaborada em Braille. Além disso, o Teatro Amazonas 
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disponibilizou lugares reservados para pessoas com deficiência física e intelectual, além de monitores 

capacitados para auxiliar pessoas com qualquer tipo de deficiência. 

A transmissão realizada pela TV A Crítica na sexta-feira (23), teve tradução em Libras e 

audiodescrição. 

Assim, a Secretaria de Cultura desempenhou intensamente seu papel, atuando em 

várias frentes de ação cultural que foram contempladas, com iniciativas marcantes e de 

continuidade de trabalho, o que assegura cada vez mais, respostas aos anseios populares, 

cumprimento das metas e alcance da política pública de cultura, em que o Governo do Estado   

investiu em torno de 90 milhões de reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÔMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

168 

 

TRABALHO, RENDA E FOMENTO 
 

Trabalho e Renda 

 

A Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) demonstra de forma quantitativa e qualitativa as 

ações do Programa Amazonas Empreendedor, executadas no decorrer do ano de 2016, em 

consonância com os objetivos estabelecidos pelo Governo do Estado do Amazonas, no tocante à 

promoção do trabalho e geração de emprego e renda.  

Este trabalho busca também expressar os avanços desta área, o atendimento nos 62 

municípios do Estado, como por exemplo os trabalhadores colocados no mercado de trabalho de forma 

direta; a captação de vagas e os encaminhamentos realizados; a intermediação de mão de obra; o 

fortalecimento do artesanato amazonense, entre outras ações institucionais.  

A proposta em tempos de crise foi manter os empregos vivos na cadeia formal e alternativas 

construtivas de possibilidades na via direta do empreendedorismo, promovendo eixos de integração 

irradiados para todos os segmentos, convocando parcerias e cobrando responsabilidades para o 

fomento da mobilidade nas atividades diretas e indiretas que aquecem a economia coletiva. 

Encaminhando mais de 115 mil trabalhadores ao mercado de trabalho, a Setrab conseguiu 

evitar demissões na suspensão dos contratos, mantendo os trabalhadores no emprego, tão logo os 

problemas de produção fossem superados. 

Mas foi no mercado informal que foi possível a geração de renda em atividades individuais e 

coletivas, projetando o artesanato como um dos mais importantes, aumentando a produção de artigos 

com a marca regional e construindo vias de comercialização em feiras locais e nacionais, e em eventos 

comunitários incentivados nos bairros de Manaus. 

O atendimento direto ao trabalhador promoveu a emissão de documentos profissionais, 

cadastramento e encaminhamento ao emprego, tanto na central de serviços do centro da cidade quanto 

nos 9 postos localizados nos PACs, estendendo-se ainda as ações para os bairros com necessidades 

identificadas, com opções paralelas de renda e a inserção de milhares de pessoas no circuito produtivo 

de trabalho. 

A construção do universo empreendedor, que é o caminho natural do mercado de trabalho, 

foi alicerçado com a convocação das faculdades, adicionando, como eixo paralelo à grade curricular, o 

conhecimento dos indicadores econômicos do Estado e as tendências do mercado, fomentando a 

criatividade e as pesquisas que abrem as possibilidades de investimento do capital humano, fora da 

fascinação da carteira assinada. 

O Governo atuou, com a expressão de resultados contados na inserção social, no apoio ao 

pequeno trabalhador, substituindo a formalização de novas empresas pelo sistema de registro no 

programa Microempreendedor Individual, de grande valor, pois garante, além da aposentadoria, os 
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auxílios-doença e gravidez, fundamentais para quem é feirante, vendedor externo, peixeiro, 

trabalhador braçal ou que exerça qualquer outra atividade autônoma da qual retire o próprio sustento. 

Na mesma linha de valorização do trabalhador, foi realizada a emissão, dentro dos padrões 

nacionais, da Carteira do Artesão, um documento que permite a Nota Fiscal avulsa, a isenção do 

ICMS e a participação em feiras nacionais e internacionais, prateleiras para a realização de rodadas de 

negócios e pedidos de unidades do artesanato com a marca “Amazonas”, aumentando a produção local 

e a comercialização justa. 

 

Emissão de Carteiras de Trabalho 

A emissão de Carteiras de Trabalho chegou a 11,4 mil unidades, estabelecendo o 

credenciamento de novos trabalhadores para contratações nos diversos segmentos de mercado. 

A ação é realizada em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, na sede da Setrab e 

nos postos de atendimento descentralizados na capital e no interior do Estado. 

 

Artesanato Amazonense 

O Artesanato Amazonense segue as diretrizes do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), 

utilizando o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), que foi desenvolvido 

com o propósito de prover informações necessárias à implantação de políticas públicas para o setor 

artesanal. A finalidade do sistema é possibilitar o cadastro único dos artesãos do Brasil, de modo a 

unificar as informações em âmbito nacional, oferecendo uma base de dados ao PAB. 

O artesanato é um dos segmentos com maior potencialidade para contribuir de forma direta 

para a geração de trabalho e renda. Trata-se de um modo de produção com características próprias e 

com grande potencialidade de agregação de valor ao produto, bem como de uma maior inserção tanto 

no mercado interno quando no mercado externo. Nesse contexto, a Setrab vem realizando e 

participando de eventos/feiras que proporcionam aos artesãos a possiblidade de comercializarem seus 

produtos. 

Durante o ano de 2016, a crise na economia e o aumento do desemprego fez com que o 

segmento de trabalhos manuais, cuja matéria-prima não é transformada, utiliza insumos 

industrializados como linhas, caixas, tecidos, tintas, e outros. Além de seguir moldes e padrões pré-

definidos na produção de seus produtos, passou a ser uma alternativa rápida de geração de renda, 

principalmente para as mulheres. 

Na ação de Fortalecimento do Artesanato no Amazonas, foram cadastrados 324 artesãos, 

com   uma produção aproximada de 12,8 mil peças e   comercializadas mais de 12,8 mil, no valor de 

comercial de R$ 229.558,00.  
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Ações Itinerantes 

O Programa Amazonas Empreendedor, além de oferecer pontos fixo de atendimento com 10 

postos, disponibilizou também atendimento de forma itinerante, sendo que em 2016 foi intensificada a 

realização das ações de cidadania itinerante, levando para as comunidades com estruturas montadas 

em escolas estaduais e outros pontos nos diversos bairros da capital e do interior, com a participação 

na Ação Global de 2016. Nessas ações são disponibilizados todos os serviços oferecidos pela Setrab e 

eventuais parceiros. 

As ações itinerantes resultaram na emissão de 1.277 Carteiras de Trabalho, 1.058 novos 

cadastros para vaga de emprego, 100 habilitados para o seguro-desemprego e 6.472 atendimentos 

diversos. 

 

Seguro-Desemprego 

Presente nos 62 municípios do Amazonas, o Seguro-Desemprego atendeu 166.565 pessoas, 

sendo que 54.577 receberam o benefício e o restante foi encaminhado de volta ao mercado de trabalho, 

atendendo especificações profissionais e os perfis pedidos pela empresas. 

Considerando que um cidadão desempregado irá receber no mínimo três parcelas de um 

salário mínimo cada (R$ 880,00). Injetou-se na economia amazonense em torno de R$ 144 milhões 

em 2016, somente levando em conta essa ação. 

 

Bolsa Qualificação 

O projeto Bolsa Qualificação atuou junto às empresas no sentido de se evitar a suspensão de 

linhas de produção, no qual os trabalhadores recebem a antecipação do seguro-desemprego, e cujos 

contratos são suspensos até a normalização das linhas de produção. 

As ações desse Projeto evitaram que 151 trabalhadores de linhas de produção fossem 

demitidos. Mais uma vez o Governo do Estado agiu rápido e proporcionou que 151 famílias não 

sofressem com o efeito danoso do desemprego. 

 

Apoio ao Empreendedor 

As ações que visam a legalização de empresas possibilitaram o atendimento a 253 consultas 

diretas no balcão de serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado do 

Amazonas, muito embora o Governo Federal, por meio da REDESIM, permita a abertura de uma 

empresa via internet sem a participação de intermediários. Essas ações proporcionam à sociedade uma 

economia estimada em 500 mil reais nessas formalizações. 
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Intermediação de Mão de Obra 

A intermediação de mão de obra inscreveu no seu banco de dados 10,2 mil novos cadastros, 

encaminhou ao mercado de trabalho 13,4 mil cidadãos, colocou no mercado de trabalho 3.684 e 

captou 11,8 mil vagas em 2016. Os não recepcionados foram cadastrados para oportunidades futuras e 

encaminhados para os programas específicos. 

      

REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS E AFINS 

 
A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) tem por finalidade executar e administrar 

os serviços próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins em todo o Estado, 

segundo o disposto na legislação federal nº 8.934, de 18/11/94, bem como fomentar, facilitar e 

simplificar o registro de empresas e negócios, em consonância com as políticas de desenvolvimento 

social e econômico do Estado. 

 

Registro de Empresas 

Até o mês de setembro de 2016 foi registrada a constituição de 3.515 empresas do tipo 

Jurídico (Empresário Individual, Sociedade Empresária Ltda., Cooperativas, Sociedades Anônimas); e 

outros tipos, exceto Microempreendedor Individual, no estado do Amazonas.  

 

Redesim 

Manutenção da disponibilidade do Sistema Integrador Estadual da Rede Nacional para a 

simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), que possibilita as 

consultas prévias integradas (Jucea e municípios) para a constituição, alteração e baixa de empresas no 

Amazonas, de forma integrada com os procedimentos e exigências da Receita Federal, Sefaz, 

Fundação de Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. 

 
REGISTROS EFETUADOS NO ESTADO - REDESIM 

MESES REGISTROS 

Janeiro 1.438 

Fevereiro 1.224 

Março 1.499 

Abril 1.213 

Maio 1.519 

Junho 1.719 
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Conclusão 
MESES REGISTROS 

Julho 1.542 

Agosto 1.242 

Setembro 1.273 

Outubro 1.160 
                           Fonte: Jucea  
                           Nota: Autenticados via sistema integrador com geração automática de CNPJ e outros documentos municipais. 
  

Ações importantes realizadas pela Jucea em relação a Redesim: 

• Fechamento do ciclo de integração de 100% dos municípios do interior, os quais, sem 

exceção, realizam consultas prévias e emitem alvarás provisórios de forma automática. 

• Implantação da integração com os estados de Alagoas, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do 

Norte, Paraná, Paraíba, Rondônia, Amapá, entre outros, para os registros envolvendo 

empresas com matrizes ou filiais em diferentes Estados. 

• Implantação do "Protocolo Digital" nos municípios de Manacapuru e Coari, que permite o 

atendimento de constituição, alteração e baixa de empresa sem deslocamento para 

atendimento presencial na Capital. 

• Participação efetiva na integração dos Bombeiros, Ipaam, Sefaz e FVS no integrador Estadual 

da REDESIM/Estado, que passa a ser o 4º. Estado brasileiro mais ágil do país nos atos de 

registros e legalização de empresas, visto que atingiu 89% de integração das entidades no 

âmbito estadual e municipal envolvidos nesses registros. 

No 1º semestre de 2016 foi implantada a "Junta Digital" com "Via Única", que permite 

melhor gestão dos procedimentos de registro e irá permitir descentralização dos seus atendimentos. 

 

 

FOMENTO AO TRABALHO E RENDA 

 

A Agência de Financiamento do Estado do (Afeam), até 30.10.2016, realizou investimentos 

no montante de R$ 67 milhões, com destaque para o recurso do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES), que representou mais de 

82,6% do investimento total no período. Foram contratadas 9.663 mil operações de financiamento, 

com a expectativa de haver gerado e/ou mantido 29 mil ocupações econômicas. 

O setor terciário recebeu o maior volume de recursos, somando R$ 15,6 milhões investidos 

em 3.014 operações, tais como estivas em geral, perfumarias, restaurantes e lanchonetes, vendas de 

confecção, salões de beleza, feirantes, armarinhos, oficinas de automóveis, transportes rodoviários, 

ambulantes e outros. Destacam-se também os empreendimentos rurais, por meio das Ações de Crédito, 
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Feiras e Exposições Agropecuárias e atendimentos específicos às atividades prioritárias em todos os 

municípios, com aplicação de R$ 13,5 milhões na contratação de 1.497 operações de crédito, 

direcionadas ao cultivo da mandioca (custeio e infraestrutura), pesca artesanal (custeio), pecuária 

(custeio), agricultura familiar, cultivo de banana, horticultura, cultivo de açaí, cultivo de guaraná, 

cultivo de maracujá, entre outras.  

O setor secundário, representando um investimento de R$ 2,8 milhões liberados em 509 

operações, beneficiou as atividades de confecção, panificação, fabricação de doces e salgados, 

marcenaria/movelaria, metalúrgica/serralheria, polpas de frutas regionais, cozinha industrial, 

beneficiamento de mandioca e outras. 

O interior do Estado recebeu investimentos no valor de R$ 32,1 milhões, equivalentes a 

47,9% do total aplicado, que por sua vez viabilizou a contratação de 5.020 operações de crédito. 

Em Manaus, foram aplicados 52,1% dos recursos disponíveis, impulsionados por 

financiamentos para empreendimentos de comércio e prestação de serviço. O setor terciário destacou-

se pela maior parcela de investimentos, com R$ 28,6 milhões alocados em 4.043 operações de crédito. 

O setor secundário foi o segundo setor que mais recebeu investimentos da Afeam, com 529 operações 

de crédito, sendo liberados recursos financeiros no volume de R$ 5,4 milhões. O setor primário 

representou uma pequena parcela de investimento na capital, com R$ 776 mil distribuídos na 

contratação de 71 operações de crédito, totalizando R$ 34,9 milhões. 

 

PROGRAMA DE MICROCRÉDITO AFEAM BANCO DO POVO 

 

Programa lançado em março de 2015 pelo Governo do Amazonas, consiste em uma linha de 

crédito que estimula a população local ao empreendedorismo, ao adotar uma das menores taxas de 

juros do mercado, 3% ao ano, para operações que variam de R$ 500,00 a R$ 15.000,00. O crédito é 

concedido de forma orientada, com palestras, oficinas, visitas e orientações técnicas realizadas pela 

Afeam e os parceiros técnicos Idam, Sebrae, Cetam e Senac. 

Em 2016 o programa Banco do Povo realizou até 30.10.2016, um total de 8.681 operações 

de crédito, financiando um montante de R$ 42,6 milhões, sendo que na capital foram realizadas 4.191 

operações de crédito envolvendo um valor de R$ 18,7 milhões, enquanto que no interior do Estado 

foram realizadas 4.490, financiando um valor de R$ 23,9 milhões, o que viabilizou a promoção de 

42.637 ocupações econômicas geradas ou mantidas. 

Consolidando os dados do programa Banco do Povo, desde sua fundação foram realizadas 

no estado do Amazonas um total de 25.221 operações de crédito, financiando um montante de R$ 

120,6 milhões, sendo 11.521 operações de crédito na capital, envolvendo um valor de R$ 51,011 

milhões, e 13.700 no interior, financiando um valor de R$ 69,6 milhões, o que viabilizou a promoção 

de 75.663 ocupações econômicas geradas ou mantidas. 
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Para ampliar o acesso aos benefícios do programa, a Afeam instalou cinco Postos de 

Atendimento (PA Afeam), nos municípios de Eirunepé, com 143 operações, gerando 429 ocupações 

econômicas, com volume aplicado de R$ 607 mil; Manicoré - 161 operações de crédito, gerando 483 

ocupações econômicas na aplicação de R$ 1,1 milhões; Manacapuru - 1.215 ocupações econômicas, 

por meio de 405 operações de crédito, onde foram aplicados R$ 2 milhões; Itacoatiara - contratação de 

235 operações de crédito, gerando aproximadamente 705 ocupações econômicas, com R$ 1,5 milhões 

aplicados; e Tefé, com 138 operações de crédito contratadas, no total de R$ 735 mil aplicados, 

viabilizando aproximadamente 414 ocupações econômicas geradas ou mantidas.  

 

PROJEÇÃO PARA 2017 

 

Credenciamento junto a Finep – Financiadora de Estudos e Projetos 

A Afeam está realizando o credenciamento junto à Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep), visando operacionalizar a partir de 2017 o valor de R$ 6 milhões com o Programa Inovacred, 

para financiamento à inovação tecnológica nas micro e médias empresas dos setores econômicos 

relevantes no estado do Amazonas. 

 

Credenciamento junto ao FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

A Afeam está negociando junto ao Banco da Amazônia – S/A, o credenciamento para 

operacionalizar as linhas de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

(FNO), a fim de ampliar as alternativas de fomento para os setores primário, secundário e terciário no 

estado do Amazonas. 

 

Contratação Empréstimo Externo, PRODESUS – Programa de Crédito Multissetorial para o 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas 

O Programa visa ampliar consideravelmente as oportunidades de crédito e de assistência 

técnica aos setores primário, secundário e terciário, envolvendo cooperativas e associações de 

produtores que compõem ou venham a compor as cadeias produtivas estruturadas e representadas 

pelas principais atividades agrícolas e extrativistas do estado do Amazonas. A negociação dos termos 

de contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) já foram concluídas e a Carta 

Consulta aprovada pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) e Comissão de Financiamentos 

Externos (COFIEX) em Brasília – DF em 03.05.2016. 
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CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO INTERIOR E CAPITAL - GLOBAL - 2016 

SETOR 
CAPITAL INTERIOR TOTAL OCUPAÇÕES 

ECONÔMICA
S  Operações Valor  

(R$) Operações Valor  
(R$) Operações Valor  

(R$) 
Rural 71 776 1.559 13.959 1.630 14.735 4.890 

Indústria 529 5.434 509 2.836 1.038 8.270 3.114 
Comércio/ 
Serviço 4.043 28.698 3.016 15.752 7.059 44.450 21.177 

TOTAL 4.643 34.908 5.084 32.547 9.727 67.455 29.181 
Fonte: Afeam 
Nota: Valores expressos em mil reais 

 

CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO INTERIOR E CAPITAL - FMPES/BANCO DO POVO - 2016 

SETOR 
CAPITAL INTERIOR TOTAL OCUPAÇÕES 

ECONÔMICAS  Operações Valor  
(R$) Operações Valor  

(R$) Operações Valor  
(R$) 

Rural 53 738 1.087 8.447 1.140 9.185 3.420 

Indústria 442 1.888 503 2.215 945 4.103 2.835 
Comércio/ 
Serviço 3.696 16.088 2.962 13.627 6.658 29.714 19.974 

TOTAL 4.191 18.714 4.552 24.289 8.743 43.003 26.229 
Fonte: Afeam 
Nota: Valores expressos em mil reais 

 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

O Governo do Estado atua na área de regularização fundiária, por meio da Secretaria de 

Estado de Política Fundiária (SPF), que tem como finalidade atuar na formulação, coordenação, 

execução, controle e avaliação das políticas fundiária e de reforma agrária no âmbito do estado do 

Amazonas, além da prestação de auxílio técnico nos procedimentos de desapropriações de interesse do 

Estado, conforme o disposto no ato específico de declaração de utilidade pública e interesse social. 

Dentre as ações realizadas em 2016, destacam-se: 

  

Regularização Fundiária Urbana  

O Titulo Definitivo de Terra garante ao cidadão a figura jurídica de proprietário do imóvel, 

ao invés de posseiro; valoriza o terreno; auxilia na hora de conseguir crédito para o financiamento 

habitacional, visando a melhoria desses imóveis, por intermédio da Caixa Econômica Federal, e de 

microcrédito para empreendedorismo, via Agência de Fomento do Estado (Afeam); e também permitir 

à família a condição de herança legal.  
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TÍTULOS EXPEDIDOS, POR BAIRRO - 2016 

BAIRRO TÍTULO BAIRRO TÍTULO 

Alvorada 145 Mundo Novo 8 

Amazonino Mendes 4 Nossa Senhora de Fátima 709 

América do sul 5 Nova Esperança 27 

Bairro da Paz 15 Nova Vitória 2 

Boas Novas 16 Novo Israel 7 

Campo Dourado 18 Parque Eduardo Braga 7 

Campos Sales 21 Petrópolis 2 

Colônia Antônio Aleixo 3 Ponta Negra 2 

Colônia Santo Antônio 9 Puraquequara 6 

Colônia Terra Nova 2 Raiz 1 

Compensa 97 Redenção 264 

Coroado 8 Riacho Doce 6 

Dom Pedro 38 Santo Agostinho 13 

Educandos 1 São Jorge 28 

Francisca Mendes 203 São Raimundo 4 

Japiinlândia 5 Tancredo Neves 17 

Lírio do Vale 40 Vale do Sinai 2 

Monte das Oliveiras 21 Zumbi 8 

Monte Sinai 4   
TOTAL -  37 Bairros com 1.768 Títulos Expedidos 

Fonte: SPF 
Nota: Dados até outubro/2016.  

 

Vistoria técnica e Levantamento socioeconômico 

Em 2016 foram realizados 1.078 vistorias técnicas, 973 levantamentos socioeconômicos, 

bem como 12.920 atendimentos ao público na sede da SPF.  

 

Atendimento Institucional 

Destaca-se o atendimento às solicitações da Defensoria Pública do Estado (ações de 

usucapião) e da Procuradoria Geral do Estado (diversos assuntos fundiários) totalizando 1.471 

atendimentos.  

 

Avaliação de Bens 

Foram realizadas 289 avaliações de bens para as obras de duplicação da Rodovia AM-070; 

corredor exclusivo de ônibus da Avenida das Torres; Procuradoria Geral do Estado; Áreas de Risco; 

entre outras. 
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Encontra-se em andamento a regularização de 2.650 lotes com o Título definitivo de Terra, 

dentre os quais 2.300 estão no bairro da Redenção e 350, no Armando Mendes. 

 

Regularização Fundiária Rural 

A Regularização Fundiária em área rural garante segurança jurídica sobre a posse da terra e 

acesso a financiamentos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), além de suporte 

técnico do Idam para melhorar a produção rural, por meio do Título Definitivo de Terra. 

Os títulos de terra também vão melhorar o controle ambiental no Estado, já que o Instituto de 

Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam) acompanha a entrega para fazer o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) de todos os beneficiados, o que garante a obtenção da licença ambiental, 

suspensão de multas aplicadas até 2008 e acesso a créditos e financiamentos bancários. 

Na continuidade ao Convênio celebrado com o Ministério de Desenvolvimento Agrário 

(MDA/INCRA), foram expedidos 676 títulos definitivos distribuídos em 19 municípios, conforme 

segue:  

 

TÍTULOS DEFINITIVOS EXPEDIDOS POR MUNICÍPIO  

MUNICÍPIO TÍTULO MUNICÍPIO TÍTULO 

Anamã 3 Itapiranga 1 

Anori 4 Manacapuru 5 

Autazes 30 Manaus (Zona Rural) 2 

Barreirinha 8 Maués 26 

Boa Vista do Ramos 4 Novo Airão 162 

Caapiranga 138 Parintins 179 

Careiro 28 Rio Preto da Eva 10 

Careiro da Várzea 53 Silves 16 

Iranduba 5 Urucurituba 1 

Itacoatiara 1 - - 

Fonte: SPF 
Nota: Dados até outubro/2016.  

 
 

Em 2016, foi licitada e contratada empresa para realizar serviços de suporte às ações de 

Regularização Fundiária para contemplar 1.000 famílias com o título definitivo de sua propriedade, 
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nos municípios de Codajás, comunidade Lago Miua – 350 lotes; e Coari, na comunidade Espírito 

Santo – 650 lotes. 

 
TURISMO 
 

O Governo do Estado vem implantando a Política Estadual de Turismo, por meio da 

Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), buscando resultados para o fortalecimento do setor, em 

especial, no que tange à imagem e o reconhecimento do Amazonas como Destino Turístico 

importante, seja por meio dos Ministérios do Turismo, Meio Ambiente e outros, do Instituto Brasileiro 

de Turismo (Embratur) e do setor privado em níveis nacionais e internacionais, destacando a 

priorização que as companhias aéreas vêm dando ao Estado, ampliando as suas rotas, bem como na 

oferta de rotas inéditas para o destino. 

Além disso, a Amazonastur pretende somar a esses esforços recursos que visam ampliar e 

potencializar o interesse do turista e de novos investimentos turísticos para o Amazonas, 

oportunizando novos empregos e gerando renda aos envolvidos no setor, como é o caso do Centro de 

Convenções do Amazonas, que já é uma realidade, e o Parque Temático da Biodiversidade – Biopark. 

Por meio dos Programas de Melhoria da Infraestrutura Turística; Capacitação e Qualificação 

da Mão de Obra Turística; Melhoria dos Produtos Existentes e Identificação de Novos (Ampliação da 

Oferta Turística); Promoção e Marketing da Marca Amazonas, nos mercados nacional e internacional, 

buscam consolidar um Governo comprometido com a geração de novas oportunidades.  

 

 Programa de Fortalecimento Institucional 

A Política Estadual de Turismo está pautada em decisões tomadas por um Fórum Estadual de 

Turismo, pelo Grupo de Gestão Integrada do Turismo (GGI) e pela parceria das entidades 

representativas do Trade Turístico. 

Todas as ações desenvolvidas pelo Órgão Estadual de Turismo, com o apoio do Fórum 

Estadual, estão elencadas nos Programas a seguir:  

 

Programas de Capacitação e Qualificação da Mão de Obra Turística 

O Programa de Capacitação e Qualificação Profissional inclui o conjunto de ações relativas à 

qualificação dos diversos tipos de profissionais que integram a cadeia produtiva do turismo, bem como 

de ações voltadas à sensibilização da população local quanto à importância de sua participação para o 

sucesso e o desenvolvimento sustentável do turismo. 

O Governo do Amazonas vem contribuindo com o ordenamento e desenvolvimento da 

atividade do Turismo Sustentável, priorizando a melhoria do atendimento ao público e dos serviços 

turísticos, oferecendo cursos voltados para diversas áreas, os quais vem apresentando resultados 
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importantes na mudança de comportamento da mão de obra turística local, dos quais se destacam os de 

Guias de Turismo, Garçons e Taxistas. 

 

Programas de Ampliação de Oferta Turística 

O Programa de Ampliação da Oferta Turística busca ampliar a oferta de novos produtos 

turísticos, bem como melhorar os já existentes no Estado, interiorizando as Políticas Públicas, 

tornando os municípios destinos aptos a receber visitantes/turistas, ampliando a permanência média, 

gerando mais empregos e visando mais oportunidades ao cidadão amazonense. 

Com o objetivo de melhorar os produtos e destinos, e de mensurar esses resultados, o 

Governo do Estado, via Amazonastur, criou a ação de acompanhamento/indicadores, o que permite ao 

Órgão enxergar o crescimento e o decréscimo dos segmentos, bem como identificar o perfil dos 

turistas que visitam o Amazonas.  

Visando ampliar a oferta turística com o cunho social, a Amazonastur dotou as Comunidades 

de Paricatuba e Acajatuba de Pousadas Comunitárias, recentemente inauguradas; e a comunidade de 

Janauary, com uma Central de Artesanato. Afora isso, pretende trabalhar nas demais comunidades 

listadas, com vistas à implantação do Turismo de Base Comunitária, tais como: Comunidade 

Paricatuba, Comunidade Acajatuba, Comunidade Janauary, Ilha da Paciência, Comunidade Nossa 

Senhora de Fátima, Comunidade Indígena Beija–Flor, Cachoeira do Castanho e Comunidade Menino 

Jesus do Açutuba, no município de Iranduba; Comunidade Nossa Senhora de Nazaré e Comunidade 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Parintins; Comunidade do Tumbira, na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro.   

 

Pesquisas Socioeconômicas 

 

As pesquisas econômicas abrangem as principais festas culturais em Manaus, como o 

Festival de Parintins, Cirandas de Manacapuru, Fecani, e outros, tendo em vista identificar o perfil dos 

Eventos, bem como, o comportamento dos mesmos, quanto ao impacto social, ecológico e econômico, 

além da satisfação dos turistas. Os resultados quantitativos e qualitativos dessa ação estão pautados 

nas políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Estadual, voltadas para a melhoria na prestação de 

serviços turísticos, na responsabilidade ambiental (campanha para coleta de lixo - cidade limpa), na 

responsabilidade social (campanha contra a exploração sexual no turismo), além de outras ações 

concernentes à internalização de valor, no que diz respeito à importância da atividade turística como 

vetor econômico. 

Em 2016 a Amazonastur realizou Pesquisas no Festival Folclórico de Parintins, além das 

Pesquisas de Satisfação dos Turistas em Manaus e nas Temporadas de Cruzeiros Marítimos. 
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PESQUISA DE SASTIFAÇÃO DOS TURISTAS - 2016 

ITENS TAXA DE SATISFAÇÃO 

Segurança Pública 94,99 

Aeroporto 89,53 

Hospitalidade 88,14 

Meios de Hospedagem 87,91 

Restaurantes e Bares 80,65 

Táxis 77,45 

Opções de Lazer 77,15 

Mapa Turístico 72,6 

Informações Turísticas 72,47 

Vias e Asfaltamento 63,37 
Fonte: Amazonastur 

  

Normatização das Atividades Turísticas  

 

Regularização de Empreendimentos Turísticos - a regulamentação e cadastro dos 

prestadores de serviços turísticos no Amazonas atuou em 576 empreendimentos, regulamentados e 

cadastrados junto ao Órgão.  

 

Regularização do Guia de Turismo no Ministério do Turismo - outro aspecto importante 

que se deve destacar é a regularização dos Condutores de Turismo e Guias de Turismo no Ministério 

do Turismo e na Amazonastur, dada à necessidade de contribuir com a segurança do turista, uma vez 

que o profissional deve apresentar a sua credencial oficial junto aos órgãos competentes. Atualmente, 

estão treinados e cadastrados 236 guias. 

 

Cadastro e Vistoria dos Meios de Hospedagem na Capital e nos Municípios -  visa a 

normatização das atividades turísticas, com vistas à qualidade na prestação de serviços em todos os 

municípios. Foram visitados vários empreendimentos em Manaus, Manacapuru, Careiro, Presidente 

Figueiredo, Parintins, Barcelos, Rio Preto da Eva, Borba e Iranduba.  Vale destacar que o estado do 

Amazonas se tornou referência na vistoria integrada, servindo de modelo para os demais Estados. 

Nos três últimos anos foram visitados aproximadamente 790 empreendimentos turísticos no 

Estado, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Crea, FVS, Capitania dos Portos, Semef, Polícia do 

Turismo e Ipaam, nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, 

Novo Airão, Iranduba, Maués, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Benjamin Constant Atalaia do Norte, 

Coari, Itapiranga, Tefé e outros. 
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Qualitativamente, representa a indicação e o reconhecimento dos empreendimentos, 

equipamentos e serviços por parte dos Órgãos Gestores do Turismo, nos âmbitos estadual e municipal, 

dos padrões de qualidade na prestação dos serviços turísticos. 

 Turismo Social  

Participação no Subgrupo Temático Programa Especiais dos Jogos Olímpicos 2016, cujo 

objetivo foi trabalhar antes, durante e após as Olimpíadas 2016 com ações de proteção e de combate à 

exploração de crianças e adolescentes, tráfico, violência nas escolas, localização de pais e responsáveis 

por crianças desaparecidas, implantação de projeto de famílias acolhedoras para atender crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade e em situação de rua (trabalho infantil, mendicância e 

acolhimento provisório). Também participou do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, a fim de contribuir na Política de Implementação de Acessibilidade. 

Campanhas no Turismo  

Abordagem de sensibilização, distribuição do material da campanha, fixação dos cartazes e 

da portaria do Juizado da Infância e da Juventude nos bares, hotéis e motéis dos municípios, nos 

grandes eventos. 

 

Grupo de Gestão Integrada no Turismo  

Em parceria com entidades afins, são tratados diferentes assuntos pertinentes à segurança e 

ordenamento da atividade turística, no que se refere à apresentação do Programa de Cadastramento, 

Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos, Regulamentações Estaduais dos Segmentos e 

Atividades Turísticas; Planejamento para a Temporada de Cruzeiros Marítimos, Tráfico de Crianças e 

Adolescentes, para Fins de Exploração Sexual; Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes no 

Turismo; Segurança no Turismo, avaliação das pesquisas aplicadas nos grandes eventos regionais, 

crimes ambientais, entre outros. 

 

Algumas ações pontuais em 2016 

Planejamento para melhorias de infraestrutura e serviços turísticos para o Festival Folclórico 

de Parintins 2016; finalização do Projeto de Lei Estadual de Turismo do Amazonas; Planejamento e 

Ordenamento da Temporada 2016/2017 de Cruzeiros Marítimos; Ordenamento da Pesca Esportiva; 

Plano Estadual de Turismo (em curso). 

 

 Promoção e Marketing 

O Programa de Promoção e Marketing tem como objetivo promover e divulgar a Marca 

Amazonas nos mercados local, regional, nacional e internacional, por meio de ferramentas que levem 
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ao público alvo as informações turísticas, econômicas e sociais do Amazonas, gerando o interesse em 

conhecer o Destino, bem como de investidores que se implantam no Estado.  

Afora isso, esse programa cria oportunidades aos Operadores, Agentes de Viagens e 

Jornalistas especializados de todos os mercados alheios, para conhecer os produtos turísticos e 

culturais do Estado, por meio de Fam Tours e Press Trips organizados durante o ano todo, e que tem 

apresentado resultados extraordinários no aumento do fluxo turístico e na ampliação de novas rotas 

aéreas, inclusive internacionais. 

A seguir estão descritas as ações realizadas em feiras, eventos, assim como seu material 

promocional utilizados nas suas estratégias.  

 

Participação em Feiras Nacionais e Internacionais 

O Governo do Estado participou de eventos importantes, para consolidar a Marca Amazonas 

no exterior e estados brasileiros, dentre os quais se destacam: 

Nacionais   

• WTM LATIN AMERICA – São Paulo/SP 

• Seminário de Promoção de Destinos de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Bonito /MS 

• Apex Brasil - Brasília /DF 

• ABAV – São Paulo/SP 

• Rio Media Center - Rio de Janeiro/RJ 

Internacionais  

• Anato – Bogotá/Colômbia 

• BTL – Lisboa/Portugal  

• Fitur – Madrid /Espanha 

• ITB – Berlin/Alemanha 

• IHIF - INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENT FORUM –Berlim/Alemanha 

• FIT – Buenos Aires/Argentina 

• Imex America - Las Veja/EUA 

• WTM – World Travel Market – Londres/Inglaterra 

APOIO FAMTOUR, PRESSTRIP E GRAVAÇÕES PARA TV, CINEMA E WEB 

Famtour (do inglês, Familiarization Tours) 

É uma forma de promoção que o Governo do Amazonas utiliza, que tem a intenção de 

familiarizar e encantar o Agente turístico. É um projeto turístico que consiste em convidar agentes de 
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viagens para uma visita técnica e turística, a fim de que conheçam o local e saibam o que estão 

oferecendo ao cliente. O programa é uma forma de treinamento onde os agentes de viagens têm a 

oportunidade de conhecer o destino, as suas ofertas técnicas e turísticas, para que tenham mais 

conhecimento e segurança na hora de indicá-los aos clientes. Assim, de maneira objetiva, o Famtour 

trata de visitas de familiarização para agentes de viagens, visando mais ampla comercialização de 

produtos turísticos, fazendo com que o destino AMAZONAS se torne o preferencial para os agentes, 

buscando-se assim um aumento mais gradativo e significativo do fluxo turístico para o Estado. 

PressTrip (viagens de Familiarização Turística para a imprensa) 

Da mesma forma que é realizado com os operadores de turismo e agentes de viagem, o 

Governo do Amazonas utiliza o PressTrip com a intenção de divulgar o destino AMAZONAS e seus 

empreendimentos, a representantes de veículos diversos ligados à mídia, sejam eles tradicionais ou 

alternativos, como os blogs. Atualmente, é visível o crescimento da influência das mídias sociais em 

diversas áreas e no cotidiano. Por intermédio dos blogs de turismo, por exemplo, muitas pessoas estão 

planejando hoje suas primeiras viagens ou montando novos roteiros a partir da vivência de indivíduos 

comuns, que partilham em seus espaços experiências positivas e negativas, dicas, fotos, tudo que pode 

ser utilizado como orientação para muitos viajantes, com destaque para as seguintes ações: 

• Acompanhamento e assessoramento ao fotógrafo do Ministério do Turismo – “banco 

de imagens das cidades sedes jogos Olímpicos Rio 2016;  

• Blogueiro Péricles Rosa – 7continents 1passaport;  

• Apoio à equipe da Revista Caras para cobertura fotográfica no Amazonas. 

Apoio a Gravações para TV, Cinema e Web 

É uma forma de promoção que o Governo do Amazonas utiliza com a intenção de divulgar o 

destino para todos os telespectadores do programa apoiado, aproveitando a oportunidade para divulgar 

os principais pontos turísticos, a gastronomia, a cultura e a economia local, despertando assim a 

curiosidade e o interesse de quem assiste, além de promover gratuitamente o destino, já que os créditos 

são direcionados para o órgão apoiador, com destaque para as seguintes ações: 

• Programa de TV “Boarding Pass”, que é um programa interativo com a população 

local, mostrando a cultura, a gastronomia e belezas naturais da região; 

• Apoio à produtora Santa Rita Filmes, composta por 7 pessoas para produzir uma 

série com oito episódios para TV, com o nome “Campeões pelo Brasil”, exibido por 

canal pago nas emissoras brasileiras e América Latina (Canal Sony); 

• Acompanhamento da equipe da produtora Trator Filmes à localidade de Balbina, que 

fica no município de Presidente Figueiredo, onde a equipe realizou filmagem da 

referida   localidade. A   equipe   esteve   em   Manaus   para fazer um documentário 
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chamado “Projeto Brasil Ciência”, que será exibido futuramente no Discovery 

Channel. Portanto, uma grande oportunidade para difundir a imagem do 

“AMAZONAS” como destino ecoturístico, cultural e gastronômico para o mundo. O 

Canal Discovery é visto em toda a América Latina por mais de 300 milhões de 

Telespectadores assinantes. 

 Material Promocional 

Na promoção e divulgação do Turismo no Amazonas, considerando suas potencialidades, o 

material promocional é peça fundamental para o seu fomento.  Entre o material produzido, estão 

relacionados os que seguem: 

• Flyer Guia Turístico com Dicas de Segurança; 
• Cartilha com 40 páginas “Amazonas Viva Essa Experiência”; 

• Folders: Manaus e o Amazonas; Festival Folclórico de Parintins; Campanha Contra o Turismo 

Sexual; Destinos Turísticos; Amazonas o Melhor Turismo de Natureza do Brasil”; Amazonas 

onde a Pesca é uma Aventura; Amazonas a Natureza em Estado Puro; Sabores do Amazonas; 

Amazonas o Destino Verde do Brasil; e Parintins Duas Paixões e Uma Só Emoção;  

• Livreto “Amazonas Brasil”, (Português, Inglês e Espanhol); 

• Lâminas “O Destino Verde do Mundo”  e “The brazilian ecotourism destination” ; 

• Guias: Turístico, Ecológico, e Cultural ; e Turístico Parintins;  

• Portal Turístico do Estado do Amazonas em 10 idiomas; 

• CD de Capacitação em 10 idiomas; 

• Mapas: Ilustrado Manaus; Ilustrado Amazonas; Ilustrado de Parintins; 

• DVDs do Teatro Amazonas; 

• CD-ROM Amazonas Brasil; 

• Pen drive em 10 idiomas contendo informações turísticas, culturais, econômicas, sociais, 

geográficas, históricas, ambientais, entre outras. 

 

Temporada de Cruzeiros 

O Estado, no período de 2015 e 2016 recebeu 18 navios com um fluxo de 17.588 turistas 

(um crescimento de 20,03%), com uma injeção de US$ 10.274.909,60 (R$ 35.962.183,60). 

Os turistas das temporadas de cruzeiros são, predominantemente, dos Estados Unidos, 

Inglaterra e Alemanha, e os navios são em sua maioria de bandeiras holandesa e bahamense. 
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 Plano Nacional de Mídia 

O Plano de apresentar o Amazonas como um Destino importante para os brasileiros e 

estrangeiros é o objetivo da Amazonastur, visto que a grande parte dos brasileiros ainda identifica o 

Estado pelo desmatamento da Amazônia. O Plano visa apresentar um Estado com mais de 90% de sua 

área de floresta preservada, o maior potencial de preservação na Amazônia Natural e Legal. 

Dentre os principais veículos de divulgação da ‘Marca Amazonas’ estão a Revista da Folha 

do Turismo, Mercado & Eventos, Revistas de Bordo TAM NAS NUVENS (TAM), GOL e UP (TAP, 

em uma versão em português veiculada em todos os voos internacionais da Europa para o Brasil). 

Muitas matérias sobre o Amazonas também são frutos de mídia espontânea, resultado da 

promoção de FamTrips (viagens promovidas para jornalistas e fotógrafos), que envolvem veículos 

como Revistas VIA G, Mercado & Eventos, Lonely Planet, Jornal Nikkei Shimbun (circulação na 

comunidade japonesa de São Paulo, e no Japão), Turismo Brasil, diversos veículos chineses, europeus 

e brasileiros. 

 

 PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

O Programa visa dotar os municípios turísticos de Centro de Atendimento ao Turista (CAT); 

Terminal Fluvial Turístico (TFT); Centros Culturais; Centros de Eventos e Convenções; Pousadas 

Comunitárias; Central de Artesanato; Melhoria das Obras Turísticas; Sinalização Turística.  

Destaca-se, dessas obras, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCA), o 

qual atenderá um público de 10 mil pessoas, sendo uma das fortes ferramentas catalizadoras de recurso 

financeiro e gerador de oportunidades na cidade de Manaus, uma vez que o setor de eventos gera 

impacto três vezes maior que outros segmentos. 

 

Centro de Atendimento ao Turista (Cat) 

Os Centros de Atendimento ao Turista têm como objetivo principal promover o atendimento 

formal ao turista que visita o estado do Amazonas, buscando prestar informações sobre o que a região 

oferece, por meio de um serviço diferenciado, com qualidade e profissionalismo da atividade, bem 

como qualificar a mão de obra local e assim criar mais oportunidades de renda e desenvolvimento nos 

municípios. Esses equipamentos possuem salão de exposição, reuniões e eventos, dois banheiros 

(masculino e feminino), copa e área de atendimento localizados nos municípios de Novo Airão; 

Manacapuru; Iranduba; Barcelos; Presidente Figueiredo; Manaus (Aeroporto e Avenida Eduardo 

Ribeiro); e Tabatinga. 

O atendimento e receptivo aos turistas no primeiro semestre de 2016 foi de 1.170 turistas 

estrangeiros e 1.080 turistas nacionais, como também foram atendidos 765 turistas estrangeiros e 706 

turistas nacionais nos CATs localizados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Avenida 

Eduardo Ribeiro. 
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Terminal Fluvial Turistico (TFT) 

O Terminal Fluvial Turístico tem como objetivo promover uma recepção de qualidade aos 

turistas que aportam no Amazonas, prestando informações sobre o que a Região oferece, por meio de 

um serviço diferenciado, com qualidade e profissionalismo. Sua importância justifica-se em razão de 

ser um meio fluvial, a principal via de acesso à maioria dos municípios do Amazonas. Estão 

localizados nos municípios de Novo Airão, Manacapuru, Iranduba e Barcelos. 

 

Centro Receptivo Fluvial Turístico (CRFTs) 

Os CRFTs têm como objetivos principais diferenciar o serviço de atendimento turístico, 

promovendo a qualidade e o profissionalismo da atividade, bem como dotar os municípios de 

ferramenta que promova o acesso dos turistas no embarque e desembarque nos portos dessas cidades. 

Estão localizados nos municípios de Borba, Careiro, Tefé e nas comunidades de Acajatuba, Paricatuba 

e Janauari. 

 

 Sinalização Turística 

Tem como objetivo assegurar aos turistas brasileiros e estrangeiros a compreensão das 

mensagens indicativas, contidas na sinalização, localizada ao longo das vias de acesso e aos atrativos 

turísticos dos municípios, facilitando o deslocamento dos visitantes no âmbito urbano da cidade, com 

segurança. 

 

 Centro de Convenções do Amazonas - 2° Fase 

A 2° fase do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques visa dotar o município de 

Manaus de um equipamento robusto que possa receber grandes e importantes eventos, projetando o 

Amazonas e a sua capital como um dos principais destinos para eventos.  

A 1° fase já é uma realidade, e os recursos para a 2° fase já estão empenhados junto ao 

Ministério do Turismo, na ordem de R$ 40.000.000,00. 

 

Pousadas Comunitárias em Acajatuba e Paricatuba-Iranduba  

Tem como objetivo proporcionar às comunidades a oportunidade de melhorias na qualidade 

de vida, com a prestação do serviço turístico, bem como oferecer ao turista uma das mais importantes 

experiências, que é vivenciar a vida do homem local. 

 

Central de Artesanato de Janauari 

A Central de Artesanato de Janauari é uma oportunidade ofertada aos artesãos, pois  
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além de oferecer as instalações adequadas com prédios dotados de bancadas e de ferramentas 

necessárias para dar celeridade na produção, permite a eles a comercialização em ambiente seguro.  

 

OBRAS EM FASE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Implantação de Torres de 
Observação de Pássaros  

Proporcionar aos visitantes a possibilidade de 

contemplação das aves amazônicas nos municípios de 

Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente 

Figueiredo e Rio Preto da Eva. 

1.223.200,00 

Construção do Centro 
Gastronômico de Rio Preto da 

Eva 

Disponibilizar aos visitantes um atendimento formal, 

técnico e especifico de seus atrativos, produtos e mostra 

gastronômica, além de constituir-se em um ambiente 

moderno que venha alavancar ainda mais as 

potencialidades da região. 

 2.453.000,00 

Construção da I etapa da Central 
de Artesanato Cerâmico em 

Iranduba 

Valorizar a mão de obra especializada na produção de 

artesanatos regionais cerâmicos, atraindo o interesse 

turístico para a aquisição de peças com matéria-prima 

ecologicamente adequada. 

 4.620.000,00 

Construção da I etapa da Central 
de Artesanato em Manacapuru 

Valorizar a mão de obra especializada na produção de 

artesanatos regionais cerâmicos, atraindo o interesse 

turístico para a aquisição de peças com matéria-prima 

ecologicamente adequada.  

2.420.000,00 

Implantação do Biopark – Parque 
Temático do Amazonas 

Dedicado à cultura e ao entretenimento e iniciação 

científica para os visitantes nacionais e internacionais e 

para população do Estado. 

320.000.000,00 

Implantação da Sinalização 
Turística de Manaus – 2ª etapa 

Ampliar a implantação da Sinalização Turística de 

Manaus, a fim de atender aos turistas e moradores locais 

em pontos estratégicos.  

3.000.000,00 

Construção do Complexo 
Turístico de Anavilhanas 

Elevar o nível de atratividade e competitividade turística 

no Estado e garantir o crescimento e manutenção dos 

fluxos turísticos, em razão do mesmo ser um dos 

maiores arquipélagos fluviais do mundo. 

 2.970.000,00 

Construção do Complexo 
Turístico da Apa Rio 

Negro/Cuieiras 

Faz parte do Mosaico de UCs do baixo Rio Negro, que 

têm ao todo 1,8 milhões de hectares e integram o 

Corredor Central da Amazônia. A área representa uma 

zona de amortecimento para UCs de proteção integral e 

é habitat de espécies importantes.  

 3.300.000,00 
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Continuação 

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Construção do Museu dos Bois 
em Parintins 

Valorizar a contribuição das culturas dos diferentes 

povos na Produção Cultural do Espetáculo do Boi 

Bumbá, contribuindo sobremaneira para o resgate e 

preservação de nossa identidade cultural. 

 11.552.000,00 

Projetos para implantação da I 
Etapa da Central de Artesanato 

em Iranduba. 

Estudo e Elaboração de Projetos para implantação da I 

Etapa da Central de Artesanato em Iranduba  
231.000,00 

Elaboração de Projeto Básico do 
Museu dos Bois em Parintins 

Elaboração e Estudo de Projetos do Museu dos Bois em 

Parintins 
 578.000,00 

Projeto Básico e Executivo do 
Centro Gastronômico de Rio 

Preto da Eva 

Estudo e Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos 

para implantação do Centro Gastronômico de Rio Preto 

da Eva 

 123.000,00 

Projeto Básico e Executivos para 
Implantação do Biopark 

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos para 

implantação do Biopark. 
 6.050.000,00 

Recuperação e Ampliação da 
Orla turística de Barcelos 

A Orla de Barcelos não efetiva apenas o consenso social 

que se faz em torno de um ideal da construção, mas 

também envolve diversas práticas de intercâmbios 

sociais.  

 660.000,00 

Reforma e Ampliação do Centro 
de Atendimento ao Turista  CAT 

Eduardo Ribeiro em Manaus 

Oferecer um atendimento diferenciado e de melhor 

qualidade ao turista que visita o entorno do Teatro 

Amazonas. 

 530.000,00 

Reforma e Melhoria do Bosque 
da Ciência em Manaus 

Reforma e Melhoria do Bosque da Ciência, em razão do 

mesmo ser um dos principais pontos turísticos da 

Cidade de Manaus. 

 715.000,00 

Reforma e Melhoria do Parque 
do Mindu em Manaus 

Reforma e Melhoria do Parque Municipal do Mindu, 

conhecido nacionalmente pelas espécies da flora e fauna 

da floresta amazônica.  

 990.000,00 
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Conclusão 

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Aquisição de Ferry Boot 

Viabilizar passeios na Orla de Manaus, oportunizando 

ao turista um serviço de qualidade internacional de 

Turismos Náutico e aos demais segmentos do Turismo 

do Estado. 

 11.000.000,00 

Urbanizar a Orla do Município 
de Novo Airão 

A Orla de Novo Airão não efetiva apenas o consenso 

social que se faz em torno de um ideal da construção, 

mas também envolve diversas práticas de intercâmbios 

sociais. 

11.552.000,00 

Revitalização da Sinalização 
Turística de Novo Airão 

Proporcionar melhorias à infraestrutura turística local.  124.434,00 

Construção do Centro de 
Atendimento ao Turista 

CAT/Aeroporto 

Oferecer uma opção de atendimento ao turista que 

chega a Manaus, com qualidade, segurança e 

confiabilidade nas informações e orientações prestadas. 

 139.059,05 

Revitalização e Melhoria no 
Zoológico do Cigs 

Ponto turístico de visitação turística da Cidade de 

Manaus, com contemplação direta da fauna Amazônica. 
 715.000,00 

TOTAL GERAL   
385.495.693,61 

Fonte: Ministério do Turismo - MTUR  

Nota: Em fase de análise de projeto no SICONV. 
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DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

O Governo do Amazonas, por meio do Programa Terra Produtiva, sob a responsabilidade e 

gestão da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), numa ação articulada com outras 

secretarias e efetiva participação do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do 

Amazonas (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), vem 

conseguindo importantes avanços nas atividades agropecuárias, pesca, aquicultura, extrativismo e 

manejo florestal, com a implementação de políticas públicas de valorização e de fortalecimento de 

atividades produtivas geradoras de ocupação econômica e renda no meio rural, destacadamente 

relacionados ao fomento e apoio à produção, À Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), à defesa 

sanitária animal e vegetal, ao beneficiamento e agroindustrialização da produção, ao crédito rural, ao 

transporte e escoamento, à comercialização da produção e às políticas fiscais e extrafiscais 

direcionadas a esses segmentos. 

Objetivando impulsionar ainda mais o setor agropecuário, o Governo lançou em 2015 o 

Plano Safra Amazonas – 2015-2018. O Plano contempla o Programa de Mecanização Agrícola 

(Promecanização) que fomenta via financiamento agrícola a mecanização de áreas antropizadas, com 

bônus de adimplência de 85% no valor financiado, que associado ao Procalcário, à assistência técnica, 

recuperação de estradas vicinais e outras ações de fomento, possibilitará avanços na produção e 

produtividade deste setor. 

A mecanização vem sendo incentivada por meio de fomento agrícola (financiamento ou 

realização de serviços de mecanização), e de parcerias com prefeituras municipais, associações e 

cooperativas de agricultores familiares/produtores rurais, com repasse de patrulhas mecanizadas para 

fins agropecuários. 

 

PRODUÇÃO RURAL 
 

Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater 
As ações de Ater possibilitaram o atendimento a 51,3 mil beneficiários (agricultores 

familiares/produtores rurais, pescadores, aquicultores, indígenas, extrativistas, assentados, jovens e 

mulheres rurais) em 2.161 comunidades rurais; deste público, aproximadamente 96% são agricultores 

familiares. Para o aprimoramento e atualização de técnicas e métodos, a capacitação é uma constante, 

abrangendo 1,24 mil beneficiários da Ater pública. 

O foco das ações de Ater é o desenvolvimento rural sustentável, fundamentado na geração de 

ocupações econômicas e renda, por meio do fortalecimento das cadeias produtivas nas áreas 
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agropecuárias, florestal, pesca e piscicultura, assim como das atividades rurais não agrícolas, com 

vistas à inclusão social e produtiva das diferentes categorias de beneficiários. 

Em 2016 foram expedidas pelo Idam 5,5 mil Declarações de Aptidão ao Pronaf - DAP e 6,6 

mil Carteiras de Produtor Rural, permitindo o acesso ao Programas Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição Alimentos (PAA), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e ao de Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), 

dentre outras políticas do Governo Federal e do Governo Estadual, possibilitando a compra de 

insumos e a venda de seus produtos diretamente ao mercado varejista e atacadista.  

 

Capacitação Tecnológica 
As ações de Formação Inicial e Continuada são disponibilizadas nas modalidades presencial 

e a distância, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Na modalidade presencial, 

foram realizados sete cursos nas áreas de Pecuária, Fruticultura, Culturas Alimentares e Mecanização, 

beneficiando 118 participantes. E com a parceria da Seduc, na modalidade a distância, foram 

realizados cursos/treinamentos nas áreas de Fruticultura, Culturas Alimentares, Pecuária, Piscicultura, 

Manejo Madeireiro, Crédito Rural, Preme/Promove e Direitos da Previdência Social, com a 

participação de 3.360 pessoas, distribuídos em 445 turmas. Outros cursos e treinamentos foram 

realizados em parceria com as vinculadas deste Sistema e Escola de Contas Públicas/TCE-AM, Ufam, 

Ifam, totalizando 2.813 participantes. Nos três primeiros trimestres do ano foram capacitados 2.793 

Agricultores Familiares/Produtores, com estimativa para o último trimestre do ano de mais 570 

capacitações.    

 
Apoio à Regularização Fundiária 

Em 2016 realizou-se o Levantamento da situação fundiária do Estado, com identificação das 

esferas de domínio (União, Estado, Município, Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Tituladas 

e em colaboração com os órgãos de terra, para estabelecimento dos programas de governo voltados ao 

desenvolvimento do setor primário. Contou também com a orientação e apoio aos agricultores na 

regularização de suas propriedades, além do envolvimento dos municípios e entidades de classe 

(Câmaras de Vereadores, CMDRS, CEDRS, FAEA, Fetagri) na execução e elaboração de estudos 

relativos à questão fundiária. 

 
Pesca e Piscicultura 

O Governo do Amazonas tem oportunizado a expansão dos criatórios de peixes, tornando a 

piscicultura uma das mais promissoras atividades para mais de 3.500 criadores. Os avanços 

tecnológicos no sistema produtivo, o serviço de Ater oficial e as ações de fomento do Programa Terra 

Produtiva, contribuíram para o desenvolvimento dessa atividade. 
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A reprodução induzida de peixes, realizada pela Sepror/Idam em suas estações de 

reprodução, tem permitido ofertar aos piscicultores, alevinos e pós-larvas de tambaqui e matrinxã, 

praticamente durante todo o ano, tornando a atividade livre de sazonalidade, possibilitando o 

planejamento do sistema produtivo para comercialização do pescado durante os 12 meses do ano, 

apesar dessa atividade apresentar ainda custos relativamente altos, quando comparados com outros 

Estados. 

 
PRODUÇÃO DE PEIXES DE CRIATÓRIOS E PESCA EXTRATIVA - 2016 

AÇÕES PARA PESCA UNIDADE 2016 

Piscicultura* 

Toneladas 

19.924,00 

Pesca Extrativa** (comercial e autoconsumo) 180.000,00 

Pesca Manejada (Manejo do Pirarucu) 2.006,00 

Desembarque de Manaus** 4.091,00 
Fonte: Sepror; *Sepror/Idam. 
**115.000,00 (toneladas) comercial e 65.000,00 (toneladas autoconsumo); 
*** (Dados coletados de junho a outubro de 2016. 
 

Pecuária 
As ações de incentivo à produção animal, por meio do Idam, orienta a adoção de tecnologias 

capazes de viabilizar a pecuária de forma sustentável, como a melhoria no manejo dos animais e 

capacitação de criadores, principalmente com a utilização do sistema de pastejo rotacionado, na 

perspectiva da redução dos impactos ambientais gerados pela atividade, o que tem resultado em 

aumento de produção, renda e maior conscientização por parte dos criadores. 

Bovinocultura e Bubalinocultura 
De significativa importância para a economia do Amazonas, a bovinocultura ocupa a quinta 

posição no ranking da região Norte. Comparada com os maiores rebanhos no nível nacional, ela ocupa 

o 20° lugar. A bubalinocultura na região Norte, por sua vez, ocupa a terceira posição e no Brasil a 

quarta (IBGE – PAM/2014). 

Mais de 19 mil criadores estão envolvidos diretamente nas atividades de bovinocultura e 

bubalinocultura. Os municípios de Boca do Acre, Apuí, Autazes, Barreirinha, Careiro da Várzea, 

Itacoatiara, Manicoré e Parintins, concentram os maiores rebanhos e destacam-se na produção de 

carne, queijo e leite. 

Em relação à pecuária leiteira houve o incentivo do Governo do Estado à implantação de 

pequenas agroindústrias de laticínios, fator que vem estimulando os produtores de leite a aumentarem 

a produção pela oportunidade de venda a esses laticínios e agregação de valor a matéria-prima. 

Ao longo dos anos, dentre as ações para o fortalecimento das atividades realizadas pelo  
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serviços de Ater, destacam-se o incentivo à recuperação de pastagens, implantação de capineiras, 

implantação de sistema de pastejo rotacionado, melhoria do padrão genético e sanidade dos rebanhos, 

contribuindo para a retomada do ritmo de crescimento das atividades nos municípios.  

 
CRIADORES DE ANIMAIS E PRODUÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS NO ESTADO DO 

AMAZONAS - 2016 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

Nº de Criadores Nº de Animais Unidade Produção 

Bovinocultura de corte  
7.936 

 
847.255 

 
Toneladas de carne 

 
24.255 

Bovinocultura mista 9.444 487.438 

Toneladas de carne 11.697 

Litros de leite 47.566 

Toneladas de queijo 6.389 

Bovinocultura leiteira 1.273 152.040 

Toneladas 3.515 

Litros de leite 15.262 

Toneladas de queijo 1.046 

Bubalinocultura 991 78.134 

Toneladas de carne 2.343 

Litros de leite 11.700 

Toneladas de queijo 1.839 

TOTAL 19.644 1.564.867 - - 

Fonte: Idam 

 

Suinocultura, Ovinocultura e Caprinocultura 
Presente em todo o Estado, a atividade de suinocultura contempla mais de três mil criadores 

com rebanho estimado em 59,91 mil animais e produção de 3,04 mil toneladas de carne/ano. Os 

municípios de Apuí, Manicoré, Rio Preto da Eva, Manaus e Boca do Acre concentram os maiores 

rebanhos, predominando as criações de nível familiar destinada, principalmente, à segurança alimentar 

e nutricional das famílias e aos mercados locais. As criações comerciais, que apresentam maior nível 

tecnológico, estão concentradas em Manaus e municípios do seu entorno, abastecendo grande parte do 

mercado da capital.  

As atividades de ovinocultura e caprinocultura envolvem mais de 1,9 mil criadores no 

Amazonas e são consideradas de grande importância para a segurança alimentar e nutricional de 

muitas famílias, bem como mais uma alternativa de ocupação econômica e renda. Os municípios de 

Boca do Acre, São Sebastião do Uatumã, Apuí, Barreirinha, Parintins e Manaus possuem os maiores 

rebanhos de caprinos e ovinos no Estado. As criações no nível familiar abrangem todos os municípios 

e as comerciais encontram-se concentradas na região metropolitana de Manaus, com produção 

destinada para o abastecimento da capital.  
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CRIADORES, DE ANIMAIS E PRODUÇÃO DE SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS NO ESTADO DO 
AMAZONAS - 2016 

 

DISCRIMINAÇÃO 

QUANTIDADE 

Nº de Criadores Nº de Animais Produção (t de carne) 

Suinocultura 3.029 59.912 3.047 

Ovinocultura 1.319 55.743 557 

Caprinocultura 640 18.778 187 

TOTAL 4.988 134.433 3.791 

Fonte: Idam 

 

Avicultura 
A avicultura industrial (postura/corte) concentra-se principalmente na região Metropolitana 

de Manaus. A produção de ovos é bastante expressiva e direcionada ao mercado da capital e de outros 

municípios. São mais de 2,74 milhões de aves e produção de 2,08 mil toneladas de carne e 1,58 

milhões de caixa de ovos/ano, com destaque para os municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru, 

Itacoatiara e Rio Preto da Eva na produção de ovos.  

Na Agricultura Familiar destaca-se a criação de galinha caipira como mais uma atividade 

voltada à segurança alimentar e nutricional e de geração de ocupação econômica e renda para mais de 

18 mil criadores. A produção de carne e ovos é destinada na sua grande maioria ao consumo das 

famílias e o excedente é comercializado nos mercados locais. Os municípios de Manaus, Iranduba, 

Codajás, Maués e Nova Olinda do Norte concentram os maiores planteis de aves no Estado. 

 

CRIADORES, PLANTEL E PRODUÇÃO DE AVES NO 
 ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

Nº de Criadores Nº de Aves Unidade Produção 

Avicultura industrial 849 2.746.402 
Toneladas de carne 2.086 

Caixas de ovos 1.581.155 

Avicultura caipira 18.431 715.811 
Toneladas de carne 1.286 

Caixas de ovos 162.935 

TOTAL 19.280 3.462.213 - - 
Fonte: Idam 
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Agricultura 
Na produção agrícola as ações têm como foco o fortalecimento das atividades produtivas 

relacionadas às culturas alimentares, industriais, fruticultura e hortaliças, e de maior expressão 

econômica e social para o Estado, do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, da geração 

de ocupação econômica e renda das famílias que vivem dessas atividades no Amazonas. 

Mandioca 
Apesar de não apresentar autossuficiência, o Amazonas tem participação em mais de 10% da 

produção dos Estados da região Norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística/Produção Agrícola Municipal (IBGE-PAM/2014). A cultura é cultivada em todos os 

municípios do Estado, cujos principais produtores são Manacapuru, Tefé e Manicoré. As ações 

envolveram cerca de 66.451 agricultores familiares/produtores rurais, com uma área plantada superior 

a 84.518 hectares e produção de 202.372 toneladas de farinha. 

Destaca-se o apoio aos sistemas produtivos baseados nas boas práticas agrícolas como 

mecanização, preparo de área, alinhamento e balizamento do plantio, para obtenção de um stand de 10 

mil plantas/hectare, adoção de variedades mais produtivas, correção de solo e adubação. Além disso, a 

capacitação em boas práticas da produção de farinha e a implantação de casas de farinha Amazonas 

proporcionaram melhorias na organização da produção, beneficiamento e na comercialização, bem 

como na redução das áreas desmatadas, oportunizando acesso aos diferentes mercados consumidores 

e, consequentemente, a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida do público assistido. 

 

Culturas Industriais 

Dentre as culturas industriais, o Estado destaca-se na produção de guaraná, cana-de-açúcar, 

malva e cacau.   

O cultivo de guaraná continua sendo uma oportunidade de negócio, devido à facilidade de 

acesso aos mercados nacional e internacional e, sobretudo, pela qualidade do guaraná produzido na 

região, que influencia de forma positiva no preço médio pago aos agricultores familiares/produtores 

rurais. 

O Amazonas participa com 17% da produção brasileira (IBGE-PAM/2014), ocupando a 

segunda posição no ranking nacional, cujos maiores produtores se encontram nos municípios de 

Maués, Urucará e Presidente Figueiredo. A produção do guaraná gera ocupação econômica e renda 

para mais de quatro mil famílias, contribuindo com o acesso à cidadania e a permanência dessas 

famílias no meio rural. 

O Estado participa com mais de 6% da cana-de-açúcar produzida na região norte (IBGE – 

PAM/2014). Essa atividade concentra-se 85% numa área de estabelecimento agroindustrial 

(fabricação de açúcar e álcool), situada no município de Presidente Figueiredo, que detém a maior área  



 

 

197 

 

plantada. No âmbito da agricultura familiar (fabricação de açúcar mascavo, rapadura e melaço), o 

município de Eirunepé destaca-se como maior produtor. 

O Amazonas é o maior produtor de fibras do Brasil, com participação de 87% da produção 

nacional (IBGE–PAM/2014). As fibras possuem importância social, ecológica e econômica, e gera 

renda para os agricultores familiares/produtores rurais, sobretudo, nos municípios de Manacapuru, 

Anamã e Anori, que concentram, respectivamente, a maior área plantada e produção estadual.  

Nos últimos anos a produção de fibras tem apresentado retração, devido às grandes 

enchentes e à abertura do mercado brasileiro aos produtos importados, que passaram a competir com a 

produção de fibras da região Amazônica. Porém, na safra 2015/2016, houve um pequeno aumento de 

produção e do valor pago aos agricultores familiares/produtores rurais, por conta da enchente dos rios 

ter sido menor, possibilitando que as plantas atingissem crescimento superior aos anos anteriores, 

oportunizando melhor ponto de colheita e o consequentemente incremento de 11% de produtividade 

por hectare. 

Utilizada como matéria prima para fabricação de chocolates, e como ingrediente de vários 

alimentos da culinária brasileira, a produção de cacau é uma atividade com potencial social e 

econômico, que contribui para a geração de ocupação econômica e o incremento da renda dos 

agricultores familiares/produtores rurais. O Amazonas participa com pouco mais de 2% do cacau 

produzido na região norte (IBGE–PAM/2014). O município de Apuí destaca-se como o maior 

produtor. 

 

AGRICULTORES FAMILIARES/PRODUTORES RURAIS, ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DAS 
CULTURAS INDUSTRIAIS NO ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

Agricultores familiares/ produtores 
rurais Área plantada (ha) Produção (t) 

Cana-de-açúcar 1.132 4.745 254.352 

Guaraná 4.162 8.029 2.119 

Café 1.612 2.622 2.679 

Urucum 316 34 56 

Juta 291 260 312 

Malva 1.235 2.270 3.651 

Pimenta do reino 63 23 948 

Cacau 1.794 1.669 1.056 

TOTAL 10.605 19.652 265.173 
Fonte: Idam 
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Fruticultura 
O estado do Amazonas, que tem como principais culturas a laranja, abacaxi, banana, açaí, 

cupuaçu, maracujá e o mamão, destaca-se no cenário nacional com a décima segunda colocação na 

produção de laranja do país, e na região Norte, é o segundo colocado, contribuindo com 15% da 

produção (IBGE-PAM/2014).  

Os principais cultivos estão localizados no entorno de Manaus, cujos municípios de Rio 

Preto da Eva, Manacapuru e Manaus são os maiores produtores.  

O Estado tem participação de 4% da produção de abacaxi do Brasil e na região Norte 

contribui com 17%, o que o coloca como o segundo maior produtor do Norte brasileiro (IBGE-

PAM/2014). Essa atividade gera ocupação econômica e renda para mais de 4.000 agricultores 

familiares/produtores rurais, sobretudo, nos municípios de Itacoatiara e Careiro da Várzea, que 

despontam como os maiores produtores e contribuem com 69% e 6% da produção, conferindo a esses 

municípios 75% da produção estadual (Idam-RAT/2016).  

A banana está entre as frutas mais consumidas das principais regiões metropolitanas do 

país, onde o consumo per capita gira em torno de 25 kg/ano. O Amazonas ocupa a quinta posição no 

ranking e contribui com 6% da produção de banana da região Norte.  

Na sua grande maioria os bananais são cultivados nas áreas de várzeas. As grandes enchentes 

dos últimos anos ocasionaram retração dos plantios. No entanto, existe uma disposição natural de 

normalização da produção a partir de 2016. Os municípios de Manacapuru e Manicoré são os maiores 

produtores.  

O Estado ocupa a segunda posição no ranking e contribui com 35% da produção de açaí do 

Brasil (IBGE-PAM/2014). Ainda, predomina a produção extrativa, entretanto, observa-se um aumento 

das áreas cultivadas em razão da facilidade de acesso aos diferentes mercados consumidores e pela sua 

importância na segurança alimentar e nutricional, e a consequente geração de renda para os 

agricultores familiares/ produtores rurais. Os municípios de Codajás e Itacoatiara são os maiores 

produtores. 

O cupuaçu é uma fruta presente em toda região Amazônica, cuja popularidade deve-se ao 

aroma e sabor de sua polpa, bem como pelo potencial existente na utilização das sementes para a 

produção de cupulate e cosméticos.  

Nos últimos anos verificou-se uma redução das áreas plantadas, devido às exigências no 

processo de beneficiamento e refrigeração/congelamento da polpa, e à incidência da vassoura de 

bruxa. Os municípios de Itacoatiara/Novo Remanso, Autazes e Manacapuru são respectivamente os 

maiores produtores. 

O maracujá no Amazonas ocupa a sétima colocação no ranking dos estados produtores do 

país. A região Norte é o maior produtor, com participação superior a 40% da produção (IBGE-

PAM/2014). 
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O maracujá é cultivado em sua grande maioria nas áreas de várzea. A volta da normalidade 

das cheias dos rios no ano de 2016 e o acesso aos mercados institucionais (PAA, Pnae e Preme) 

contribuíram para o aumento das áreas plantadas e da produção. Os municípios de Manacapuru, 

Itacoatiara/Novo Remanso e Iranduba são os maiores produtores, com mais de 57% da produção 

estadual. 

Com participação de 35% da produção, o Estado ocupa a segunda posição no ranking dos 

estados produtores de mamão da região Norte (IBGE-PAM/2014). O cultivo de mamão é importante 

para a segurança alimentar e nutricional, assim como mais uma fonte alternativa de renda para os 

agricultores familiares/produtores rurais. Os municípios de Manacapuru, Itacoatiara/Novo Remanso e 

Iranduba são os maiores produtores e concentram mais de 60% da produção estadual.  

 

AGRICULTORES FAMILIARES/PRODUTORES RURAIS, ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE 

FRUTAS NO ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

Agricultores familiares/ 
produtores rurais Área plantada (ha) Produção (t) 

Abacaxi 4.517 4.200 112.608 

Citros 3.852 4.673 61.629 

Cupuaçu 5.695 5.473 11.479 

Mamão 1.821 1.322 26.150 

Banana 13.429 9.206 97.381 

Coco 2.042 2.179 8.294 

Maracujá 2.221 1.750 26.360 

Pupunha/fruto 2.069 1.341 4.605 

Açaí Cultivo 3.746 3.745 26.067 

Açaí Nativo 5.427 - 54.867 

Graviola 821 510 1.932 

TOTAL 45.640 34.399 431.372 
Fonte: Idam 

 
Olericultura 

A produção de hortaliças ocupa menores áreas de terras em relação às demais culturas, 

oportuniza retorno mais rápido do investimento, proporciona a utilização da mão de obra familiar e, 

sobretudo, de inclusão da mulher no processo produtivo. É uma atividade de grande importância para 

a segurança alimentar e nutricional e mais uma fonte alternativa de renda para famílias rurais.  
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No Amazonas as hortaliças são cultivadas nos sistemas a céu aberto, cultivo protegido (casa 

de vegetação), canteiro suspenso e hidroponia. O sistema de cultivo em canteiro suspenso tornou 

possível a produção de hortaliças nas áreas de várzeas, mesmo no período de cheia dos rios. 

Nota-se um leve crescimento da produção de hortaliças com tendência de aceleração a partir 

de 2016. Os municípios da região Metropolitana de Manaus são os maiores produtores, com destaque 

para o Careiro da Várzea e Iranduba. 

A melancia, no grupo das hortaliças/frutas, ocupa cerca de 4% de participação da produção 

nacional. A contribuição aumenta para 19% e coloca o Amazonas na terceira posição do ranking dos 

estados produtores de melancia da região norte (IBGE-PAM/2014).  

Os municípios de Manicoré e Manacapuru são os maiores produtores. 
 

AGRICULTORES FAMILIARES/PRODUTORES RURAIS, ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE 

HORTALIÇAS NO ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

DISCRIMINAÇÃO 
QUANTIDADE 

Agricultores familiares/ 
produtores rurais 

Área plantada 
(ha) 

Produção 
(t) 

Melancia 14.309 8.136 124.500 

Pimentão a céu aberto 2.543 157 2.168 

Pimentão protegido 806 179 8.306 

Jerimum 9.408 2.796 36.468 

Couve 8.415 442 33.731 

Repolho 1.390 253 7.180 

Coentro 11.602 786 7.355 

Cebolinha 10.925 712 24.822 

Alface 6.877 452 6.433 

Macaxeira 18.793 10.364 104.831 

Maxixe 6.620 836 5.906 

Outras hortaliças(1) 14.537 2.171 47.904 

TOTAL 106.225 27.284 409.604 
Fonte: Idam. 
(¹) Pepino, tomate, quiabo, batata-doce, cará e berinjela. 

 

Produção de Grãos  
O cultivo de arroz, feijão e milho nas pequenas áreas de agricultores familiares/produtores 

rurais ainda dependem muito das ações de fomento do Governo do Estado. Os municípios de Apuí, 

Boca do Acre, Humaitá e Lábrea, embora menos dependentes, diminuíram suas áreas, entretanto, 

continuam sendo os maiores produtores. 
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Na produção de arroz e milho os municípios de Apuí e Boca do Acre são os maiores 

produtores. Na cultura do feijão, destaca-se o município de Lábrea, que ocupa a primeira posição no 

ranking da produção do Amazonas. 

Manaus dispõe de significativo mercado para o consumo de milho verde produzido nos 

municípios do seu entorno. A disponibilidade desse mercado tem atraído os agricultores 

familiares/produtores rurais para essa atividade, proporcionando um pequeno crescimento das áreas 

plantadas e da produção do Estado. 
 

AGRICULTORES FAMILIARES/PRODUTORES RURAIS, ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE 

GRÃOS NO ESTADO DO AMAZONAS DAS SAFRAS 2015-2016 

DISCRIMINAÇÃO 

QUANTIDADE 
Agricultores 

Familiares/ Produtores 
Rurais 

Área Plantada 
(ha) 

Produção 
(t) 

Arroz 1.899 2.250 4.516 

Milho Grão 5.992 4.969 12.853 

Milho Verde 3.087 1.782 5.148 

Feijão 10.242 4.687 4.010 

TOTAL 21.220 13.688 26.527 
Fonte: Idam 

 
Produção Florestal 

Das ações e atividades voltadas à extensão florestal, destaca-se o apoio às atividades 

produtivas madeireiras e não madeireiras, e de animais silvestres, sobretudo, no que tange à assistência 

técnica às diferentes fases dos processos produtivos e de comercialização da produção, capacitação de 

beneficiários e gestão dos empreendimentos, dentre outras medidas necessárias ao fortalecimento 

dessas atividades. 

 
Produção Florestal Madeireira 

O Governo tem, de forma efetiva, apoiado a cadeia produtiva da madeira, principalmente na 

organização, capacitação, regularização ambiental e socialização de políticas públicas, com foco na 

elaboração, acompanhamento e monitoramento dos planos de manejo florestal sustentável de pequena 

escala – PMFSPE. 

No ano de 2016 foram produzidos de forma legal e sustentável mais de 14,9 mil metros 

cúbicos de madeira de lei procedentes dos planos de manejos. No segmento de beneficiamento, foram 

assessorados empreendedores da indústria madeireira de desdobro secundário, indústria do mobiliário 

e estaleiros de pequeno porte, objetivando legalizar e credenciar esses empreendimentos para 

aquisição de madeira oriunda dos PMFSPE. 
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Produção Florestal Não Madeireira 
No ano de 2016 foram produzidos mais de 19,6 mil toneladas de produtos extrativistas. Com 

as ações de Ater, buscou-se unir o saber popular com o conhecimento técnico resultante da pesquisa 

na busca de alternativas que assegurem os direitos do controle, conservação e acesso dos agricultores 

familiares/produtores rurais, os recursos naturais, extraídos de forma ordenada e sustentável, e a 

socialização de boas práticas de manejo, extração, coleta, armazenamento, beneficiamento e 

comercialização da andiroba, borracha, castanha-do-brasil, copaíba, cipó-titica e piaçava.  

 
DEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO FLORESTAL NÃO MADEIREIRA  

NO ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

DISCRIMINAÇÃO 
PRODUÇÃO FLORESTAL 

Agricultores Familares / 
Produtor Rural Produção (t) 

Andiroba 866 69 

Borracha 2.467 1.191 

Castanha-do-brasil 3.814 13.881 

Copaíba 555 97 

Cipó-titica 134 66 

Piaçava 874 4.383 

TOTAL 8.710 19.687 
Fonte: Idam 

 

Animais Silvestres 
O manejo de abelhas silvestres contribui para o desenvolvimento do tripé econômico, social 

e ambiental dos empreendimentos agropecuários e florestais, reduz o êxodo rural, promove a 

segurança alimentar e nutricional, bem como proporciona a geração de negócio e renda para os 

agricultores familiares/produtores rurais. Integradas às demais atividades da propriedade, as abelhas 

silvestres têm papel fundamental na polinização da maioria das plantas frutíferas e da flora nativa, 

cooperando com o aumento da produtividade e, consequentemente, com a conservação do meio 

ambiente. No ano de 2016 foram produzidos mais de 25 mil litros de mel. 

 

Agricultura Indígena 
O Programa de Agricultura Indígena, com o apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 

Ibama, Funai, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a mobilização da própria organização 

indígena (Associação dos Povos Indígenas Tikuna do Paraná do Dururuá – APITPD), alcançou 

avanços com as ações de manejo, tendo em março deste ano aprovado, por meio da Instrução 

Normativa N. 001/2016-Sema, o Acordo de Pesca. Em julho o Ibama/AM  



 

 

203 

 

liberou a cota para a despesca no plano de manejo dos lagos do complexo do Paraná Dururuá 

(Comunidades de São José/São Miguel – Coari/AM) e autorizou a Associação dos Povos Indígenas 

Tikuna do Paraná Dururuá – APITPAD a capturar, armazenar, transportar e comercializar 400 peixes 

pirarucu da espécie Arapaima gigas. Em novembro, os manejadores indígenas estão realizando a 

despesca do pirarucu, com o devido acompanhamento técnico das Instituições competentes. 

Agroecologia 
O Projeto Sepror Agroecológica tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de sistemas 

sustentáveis de produção junto às populações tradicionais do estado do Amazonas, visando promover 

a conservação dos recursos naturais, produção de alimentos e geração de renda, por meio do uso 

sustentável da floresta e de recuperação de áreas desmatadas e degradadas, com ênfase nos sistemas de 

produção agroecológicos. Para atingir esse objetivo, implementou três frentes de ações: fortalecimento 

da cadeia da castanha-do-brasil; revitalização do seringais e cadeia da borracha natural; e apoio à 

agricultura indígena.  

 

Irrigação 

A irrigação tem se mostrado importante recurso tecnológico para manutenção das áreas 

cultivadas no Setor Agropecuário, bem como proporcionar aumento de produtividade nas áreas 

irrigadas, sobretudo, daquelas que apresentam diminuição ou perda da produção em função do verão 

amazônico. 

O apoio à implantação dos sistemas de irrigação se intensificou no ano de 2016 em alguns 

municípios, principalmente na Região Metropolitana de Manaus, devido às perdas da produção e das 

áreas de cultivos ocorridas pela forte e prolongada estiagem do ano anterior. Foram elaborados 43 

projetos de irrigação pelo Idam, para uma área de 44 hectares, nas atividades de fruticultura, hortaliças 

e pecuária (pastagens) nos municípios de Boa Vista do Ramos, Careiro da Várzea, Iranduba, 

Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão e Rio Preto da Eva. 

 

Crédito Rural 
A Sepror/Idam elaborou e enviou aos agentes financeiros Afeam, Banco da Amazônia e 

Banco do Brasil 3.017 projetos, envolvendo recursos da ordem de R$ 36,94 milhões. Desse total, 

1.841 projetos correspondem à linha de crédito Banco do Povo, totalizando um montante de recurso de 

R$ 15,44 milhões.  

No período, foram contratados 1.598 projetos, com recursos aplicados da ordem de R$ 17,15 

milhões, dos quais 33,35% referem-se à linha de crédito Banco do Povo, 18,13% Pronaf Mais 

Alimentos, 35,40% Procalcário/Promecanização e 11,84% ao FMPES. As principais atividades 
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financiadas foram pecuária, mecanização agrícola, mandioca, banana, calcário agrícola, pesca 

artesanal e avicultura (corte/postura/caipira). Vide quadro: 
  

PROJETOS ELABORADOS PELO IDAM E ENCAMINHADOS AOS  
AGENTES FINANCEIROS NO ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

AGENTES FINANCEIROS 
 

PROJETOS ELABORADOS 
Nº Valor (R$ 1,00) 

Afeam 2.671 28.252.140,91 

Banco da Amazônia 194 4.344.164,94 

Banco do Brasil 152 4.346.645,89 

TOTAL 3.017 36.942.951,74 
Fonte: Idam 

 

Cadastro Ambiental Rural – Car 
O Cadastro é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização 

ambiental de propriedades e posses rurais previsto no novo Código Florestal, e consiste na 

espacialização de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de 

Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescente de vegetação nativa e áreas 

consolidadas, o qual contribui para o controle e redução do desmatamento e para a utilização ordenada 

dos recursos naturais. E para que o produtor cresça e o município atraia novos investimentos e 

negócios, é preciso erradicar o desmatamento ilegal. 

No exercício de 2016 a Sepror/Idam registrou 11,44 mil agricultores familiares/produtores 

rurais no Cadastro Ambiental Rural. 

 

AÇÕES NO SETOR DE PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL 
 
Agroindustrialização  

A melhoria do processo de beneficiamento e agroindustrialização da produção tem sido uma 

preocupação constante do Governo, na perspectiva da agregação de valor ao produto, da geração de 

ocupação econômica e renda no meio rural.  

Com o objetivo de melhorar a qualidade e padronização da farinha e seus derivados, o 

Governo do Estado promoveu o fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca, por meio da 

implantação de unidades de produção e na capacitação de agricultores familiares/produtores rurais, 

com recursos das esferas federal, estadual e municipal. No  período   foram  implantadas   36  casas  de 

farinhas padronizadas adicionadas às 19 mil casas de farinhas tradicionais já existentes, totalizando 

171 unidades de produção distribuídas em 56 municípios que beneficiou mais de 3,6 mil famílias 

rurais.  
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Outras agroindústrias, como a de derivados do leite, polpas de frutas, cana de açúcar e 

castanha-do-brasil, também foram fomentadas pelos governos, por meio da compra de seus produtos 

pelos mercados institucionais: PAA, Pnae e Preme. 
 

AGROINDÚSTRIAS E PRODUÇÃO BENEFICIADA NO 
ESTADO DO AMAZONAS - 2016 

TIPO DE AGROINDÚSTRIA PRODUTO 

Nº DE 
AGROINDÚSTRIA/ 

UNIDADE 
PROCESSADORA 

PRODUÇÃO (t) 

Derivados da mandioca 

Farinha de mandioca 

19.876* 

77.410 

Farinha de tapioca 1.985 

Goma 2.229 

Tucupi 698.211 

Derivados da cana de açúcar 

Mel de cana 

68 

226.901 

Açúcar mascavo 862 

Rapadura 6.395 

Polpa de frutas 

Açaí 

236** 

4.037 

Cupuaçu 807 

Polpas diversas 2.424 

Laticínios Queijo 86*** 912 

Beneficiamento de café Café 07 730 

Beneficiamento da Castanha do Brasil Castanha 07 5.856 

Fonte: Idam 
Nota:     * Essa informação contempla casas de farinha tradicionais; 
                **Referente a despolpadeiras artesanais. 

 ***Contemplam queijarias artesanais. 
 

AÇÕES NO SETOR DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO 
 
Escoamento da Produção 
 As dificuldades para escoamento da produção agropecuária e florestal são um dos maiores 

entraves para o desenvolvimento do setor no Estado, em razão das longas distâncias que precisam ser 

percorridas a partir de locais de difícil acesso. Visando enfrentar este problema, vem sendo realizado 

um trabalho na recuperação de estradas vicinais e na aquisição de veículos terrestres, beneficiando um 

número significativo de famílias rurais. 

 

Recuperação de Estradas Vicinais 
Recuperação de 568,21 km de estradas vicinais, serviços realizados com a parceria da 

Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e das prefeituras dos municípios que assinalaram a 
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contrapartida das máquinas para a realização do trabalho, atendendo 8.820 beneficiários. Foram 

adquiridos dois veículos tipo caminhão Caçamba/Basculante com sistema de tração 6x4 e capacidade 

de carga de 15 m³, destinados a apoiar as ações de recuperação de Estradas Vicinais.  

 

Apoio à Aquisição de Veículos para Escoamento da Produção 
Além da dificuldade de acesso pelas estradas, outro problema para o escoamento da 

produção está na baixa disponibilidade de veículos para os agricultores e produtores rurais. Para 

minimizar esse problema, a Sepror viabilizou a aquisição de cinco caminhões tipo baú, cabine 94 e 

triciclo de cinco marchas para serem utilizados pelas organizações de produtores.  

 
Balcão de Agronegócios   

O Balcão de Agronegócios, implantado em agosto de 2016, em parceria com a Sepror, o 

Idam e o Fundo de Promoção Social - FPS, tem como objetivo identificar os potenciais produtores 

rurais/fornecedores e potenciais compradores/ grupos empresariais do varejo e do atacado para criação 

de banco de dados com posterior contato efetivo e sistemático (ADS e Idam), visando as negociações 

para garantir a comercialização da produção rural do Estado.  

Foram comercializadas, por meio desta ação, aproximadamente 100 toneladas de frutas e 

verduras, 85 toneladas de carne bovina e 400 toneladas de pirarucu oriundo de áreas de manejo, 

beneficiando cerca de 1.500 famílias de produtores rurais dos 9 municípios envolvidos. Com a 

participação de 30 cooperativas e associações, foram comercializados 1.011.916 quilos de produtos, 

movimentado o valor de R$ 4.309.006,56 e beneficiando 2.000 famílias. 

 
Programa de Regionalização da Merenda Escolar – Preme 

O Preme, executado desde o ano de 2005, 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 saudáveis. O programa beneficia hoje mais de 15 mil produtores rurais de todo o Estado, 

com 36 itens regionais contemplados no Cardápio da Merenda escolar. 

Em 2016 foi executado um valor acima de R$ 20,3 milhões, com estimativa para o 4o 

trimestre de mais R$ 6,6 milhões, para uma comercialização de mais de 3,7 mil toneladas, 

beneficiando 515 mil alunos de 587 escolas estaduais.  

Além do recurso do convênio, foi disponibilizado por meio de destaque orçamentário da 

Seduc o valor de R$ 9.997.394,00 destinado à logística do programa, que passou a ser 

responsabilidade da ADS. 
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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - 2016 

RESULTADOS ALCANÇADOS UNIDADE 2016 

Municípios atendidos 

Nº 

62 

Cooperativas/associações 60 

Agroindústrias 75 

Produtores 15.600 

Produtos incorporados 36 

Produção adquirida Toneladas 4.986 

Escolas atendidas 
Nº 

587 

Alunos atendidos 515.000 

Recursos R$ 27.000.000,00 
Fonte: Sepror/ADS. 

 
Programa de Regionalização de Mobiliário Escolar – Promove 

O Promove, executado pela ADS, tem como principais parceiros a Sepror e a Seduc, consiste 

na produção de mobiliários escolares, utilizando madeira manejada, com valorização de mão de obra 

local e geração de renda no interior. 

No ano de 2016, o programa recebeu pouco mais de R$ 3 milhões, por meio dos quais foram 

produzidos cinco tipos de mobiliários, distribuídos nas escolas estaduais de todo o Amazonas, 

beneficiando 3.100 produtores membros de 40 cooperativas/associações de 18 municípios. 

 
PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - 2016 

RESULTADOS ALCANÇADOS UNIDADE 2016 

Municípios fornecedores 

Nº 

18 

Produtores 3.100 

Quadros brancos 2.044 

Conjunto para professores 325 

Armário 12 portas 400 

Armário 2 portas 1.000 

Mesa de refeitório 1.500 

Recursos aplicados R$ 3.000.135,00 
Fonte: Sepror/ADS 

Feiras de Produtos Regionais 

As Feiras de Produtos Regionais são eventos fomentados pela ADS que acontecem semanal, 

quinzenal e mensalmente em espaços cedidos por parceiros (Exército Brasileiro, Aeronáutica, Polícia 

Militar, Seduc, Suhab e Shopping Sumaúma) em áreas estruturadas de diferentes zonas da Capital. As 

feiras garantem a comercialização de parte da produção rural do Estado e geram benefícios para mais 

de 15 mil famílias de produtores rurais e agricultores familiares. 
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Novas parcerias permitiram a inserção de mais duas feiras: uma público/privada, que foi 

inaugurada no 3º trimestre, no Shopping Sumaúma, zona Norte de Manaus, com funcionamento 

semanal; e outra pública inaugurada no 4º Trimestre, na Suhab, zona Leste de Manaus, e funciona 

mensalmente. 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS NAS FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS - 2016 

LOCAL 
RECURSO 

MOVIMENTADO 
(R$) 

PRODUTO 
COMERCIALIZADO 

(KG) 

PÚBLICO 
VISITANTE 

(Nº) 

COOPERATIVA 
E ASSOCIAÇÃO 
PARTICULAR 

(MÉDIA) 

FAMÍLIA 
BENEFICIADA 

(MÉDIA) 

Cidade Nova 1.800.000,00 1.000.000,00 67.000 44 2.950 

Polícia Militar 1.500.000,00 400.000,00 55.000 63 1.650 

Cassan 2.850.000,00 700.000,00 65.000 86 3.400 

Asa 3.000.000,00 750.000,00 80.000 92 3.575 

Sumaúma 264.292,00 132.146,00 23.800 35 3.190 

Suhab 15.000,00 3.850,00 3.000 15 600 
Fonte:Sepror/ADS. 
 
 
AÇÕES NO SETOR DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 
 
Defesa Sanitária Animal 

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF) desenvolve 

ações pertinentes à Defesa Agropecuária em todo o território amazonense, garantindo a proteção da 

saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na 

agropecuária, além da identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos alimentos e demais 

produtos agropecuários. 

A execução do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa promove o 

aumento progressivo de zonas livres da doença no estado do Amazonas, conforme as diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde Animal e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

Na vacinação dos bovinos e bubalinos, foram vacinados 1.198.352 animais, com 

porcentagem de 93%, atendendo a 19.978 criadores. 

A Adaf executa o Programa para Prevenção e Controle de Pragas, objetivando erradicar, 

controlar e evitar a disseminação de doenças que atacam as lavouras, considerando que uma vez 

estabelecidas, causam danos à cadeia produtiva. Destacam-se as ações de abordagem em 12.029 

veículos e 24 apreensões, totalizando 31,42 toneladas, além da inspeção animal em 134 

estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção estadual.   
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AÇÕES NO SETOR DE INFRAESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO 
 
Apoio à Mecanização Agrícola e ao Procalcário 

Em 2016, por meio do Plano Safra, foi implantado o Programa de Mecanização Agrícola, 

com subvenção de 85% atendeu a 497 produtores rurais, mecanizando 2.730,5 hectares. O Programa 

de Incentivo ao Uso do Calcário para Correção de Solos (Procalcário), com subsídio de 50%, 

beneficiou 414 produtores rurais com a aquisição de 4.433 toneladas de calcário. Os recursos 

utilizados para o programa são 100% oriundos do Estado. 

Em Manacapuru, iniciou-se a mecanização de 400 hectares, atingindo 80 beneficiados. Para 

Maués está prevista a mecanização de 1.150 hectares e correção de solo com uso de 4.400 toneladas 

de calcário, beneficiando 575 agricultores familiares. Em Uarini iniciou-se a mecanização de 120 

hectares para implantação de mandiocultura, beneficiando 60 produtores rurais. 

O Governo do Estado promoveu a contratação de 35.231 horas/máquina pesada e 41.915 

horas/máquinas leves para fazer as operações de enleiramento, destoca, aração, gradagem, 

beneficiando 1.222 produtores rurais. 

Além disso, no Projeto de Mecanização Agrícola o Idam coordenou e orientou os serviços 

em 11 municípios, beneficiando 366 agricultores familiares. O projeto iniciou em dezembro de 2014 e 

finalizou em agosto de 2016, com aproximadamente 95,8% dos serviços de destoca e 98% dos 

serviços de gradagem. 
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INFRAESTRUTURA 
 

O Governo de Estado do Amazonas realizou em 2016, por meio da Secretaria de 

Estado de Infraestrutura, tanto na capital quanto no interior investimentos de R$ 

330.036.547,58, sem considerar as obras sobre responsabilidade das demais secretarias. 

O Governo assinou ainda 12 novos contratos diretos entre a Secretaria de Estado de 

Infraestrutura (Seinfra) e as empresas prestadoras de serviço, representando investimentos na 

ordem de R$ 28.177.121,11. Continuam em andamento 67 convênios firmados com as 

prefeituras do interior que implicam o investimento de R$ 230.597.157,46. 

No interior do Estado também foram realizadas as obras de recuperação e duplicação 

da estrada do Membeca, em Caapiranga, e estrada do Fontinelli, em Nova Olinda do Norte. A 

obra de duplicação da rodovia Manuel Urbano, a AM-070, teve mais 9 km executados, 

perfazendo um total de 20 km em pleno funcionamento. Estão sendo duplicados mais 15 km 

da rodovia até a ponte sobre o rio Ariaú, no total de 78,14 km de estrada, o que facilitará o 

escoamento da produção dos municípios abrangidos pela Região Metropolitana. Desde o 

início de novembro de 2016, a AM-010 vem recebendo serviços de manutenção, conservação 

e recuperação.  

Na capital, foram realizadas obras estruturantes, com a entrega de parte do trecho 2 

da Avenida das Flores, com acesso pela Avenida Timbiras, e continuação dos trechos 3 e 4, o 

que totalizará mais de onze quilômetros; e mais os 6,2 km da Avenida das Torres 

(considerada como o trecho 1), será o maior corredor de ônibus de Manaus.  

Na área da saúde, foi construída a Casamata, edificação que abriga o Acelerador 

Linear, que é um equipamento utilizado no serviço de radioterapia da FCecon, ampliando a 

rede de tratamento oncológico aos pacientes que precisam de radioterapia. 

Investiu também na área de segurança pública, com a conclusão e entrega do 21º 

DIP, localizado no bairro Vila da Prata, em Manaus. Além disso, entregou a nova sede do 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Sem Compromisso, o que possibilitou a ampliação dos 

programas sociais, esportivos e culturais para atender aos moradores. 

A seguir estão os quadros demonstrativos das obras concluídas e em andamento na 

capital e interior: 
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OBRAS CONCLUÍDAS NA CAPITAL - 2016 

DESCRIÇÃO 

VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Construção de reservatório elevado, volume = 100m³, na 

Comunidade Santa Maria. 
314.508,76 314.508,76 

Construção do 21º Distrito Integrado de Polícia - DIP, 

com fornecimento de equipamentos e mobílias, bairro Vila 

da Prata 

3.283.013,91 3.283.013,91 

Serviços de Manutenção, conservação e recuperação da 

rodovia AM 010 (Km 17 ao Km 269), Manaus/Itacoatiara. 
838.642,96 838.642,96 

TOTAL 4.436.165,63 4.436.165,63 

Fonte: Seinfra 

 

OBRAS EM ANDAMENTO NA CAPITAL - 2016 

DESCRIÇÃO 

VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Contenção dos processos erosivos graves nos bairros: 

Nova Floresta, João Paulo, Santa Inês, Bairro Nova 

Floresta. 

15.115.042,29 10.331.925,83 

Contenção dos processos erosivos graves nos bairros: 

Cidade de Deus, Colônia Antônio Aleixo. 
4.778.720,23 2.665.299,62 

Construção de Sistema de Abastecimento de água na 

Comunidade do Julião no Tarumã. 
164.937,27 - 

TOTAL 20.058.699,79 12.997.225,45 

Fonte: Seinfra 

 

 



 

 

213 

 

OBRAS CONCLUÍDAS NO INTERIOR - 2016 

DESCRIÇÃO 
VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Obras e serviços de tapa buraco na rodovia AM-070 
(Km 15 ao 78Km), localizado entre os municípios de 
Iranduba e Manacapuru 

7.419.639,75 7.419.639,75 

Recuperação da estrada vicinal da Comunidade do 
Novo Céu, no município de Autazes. 8.008.183,72 8.008.183,72 

Recuperação do sistema viário e construção de ponte, 
no município de Barcelos. 11.718.602,09 11.718.602,09 

Construção do Núcleo de Estudos Superiores da 
Universidade do Estado do Amazonas – UEA, no 
município de Barcelos. 

4.673.861,49 4.673.861,49 

Construção de poço de captação de águas subterrâneas 
no Núcleo de Ensino Superior da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA), no município de 
Carauari. 

121.770,20 121.770,20 

Pavimentação do Ramal do Cobra (II Etapa), no 
Careiro. 3.305.129,08 3.305.129,08 

Pavimentação do Ramal do Cobra (Etapa II), no 
município de Careiro da Várzea. 3.330.876,23 3.330.876,23 

Revitalização do sistema viário do município de 
Ipixuna. 18.177.199,77 17.256.310,90 

Serviços de Tapa-buraco na Rodovia AM-070 (KM 
15-78) 7.419.639,75 7.419.639,75 

Restauração (tapa-buraco), drenagem profunda e 
recomposição de erosões da rodovia AM-352 3.978.225,54 3.978.225,54 

Ampliação do sistema de abastecimento de água em 
Autazes. 1.817.397,96 1.273.677,91 

Pavimentação da Estrada do Gavião, no município de 
Carauari. 13.857.078,28 12.155.078,31 

Construção do terminal de passageiros no aeroporto do 
município de Santa Isabel do Rio Negro. 1.096.382,84 1.096.382,84 

Construção de laboratórios e núcleos de estudos da 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 
Parintins. 

3.113.697,66 3.113.697,66 

Serviços de manutenção, conservação e recuperação da 
Rodovia AM-010 ( Km 17 ao Km 269 ) 4.975.436,85 4.975.436,85 

TOTAL 93.013.121,21 89.846.512,32 

Fonte: Seinfra 
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OBRAS EM ANDAMENTO NO INTERIOR – 2016 

DESCRIÇÃO 

VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Infraestrutura viária urbana no município de Apuí. 14.583.910,45 12.522.159,94 

Terraplenagem, pavimentação rígida e drenagem na 

Comunidade do Paricatuba, no município de Beruri. 
1.028.500,12 203.580,61 

Duplicação e recuperação da Estrada do Membeca - 

Caapiranga x Novo Airão. 
57.130.496,96 38.790.641,42 

Pavimentação e drenagem na sede do município de Carauari. 12.302.694,56 10.940.152,17 

Melhorias da Estrada do Riozinho, no município de 

Carauari. 
18.571.822,11 13.347.889,03 

Revitalização do sistema de abastecimento de água do 

município de Envira. 
4.499.970,12 4.252.713,58 

Conclusão da quadra poliesportiva padrão no município de 

Envira. 
996.300,66 742.430,76 

Restauração do sistema viário e construção do Ramal do 

Gama no município de Guajará. 
17.094.428,73 4.855.535,46 

Infraestrutura viária urbana da sede do município de 

Humaitá. 
22.730.870,57 21.562.751,94 

Serviço de infraestrutura viária, pavimentação asfáltica e 

calçamento em comunidades no munícipio de Humaitá. 
3.796.205,06 2.327.481,00 

Serviços e obras de engenharia em pavimento rígido no 

sistema viário rural do Repartimento Tuiué, Vila do 

Campinas e Vila de Caviana, no município de Manacapuru. 

9.532.627,77 9.159.617,59 

Construção de campo de futebol padrão, nas comunidades 

Vila do Jacaré, Vila do Sacambú Botafogo e Bairro Novo 

Manacá, no município de Manacapuru. 

2.663.098,71 2.394.087,89 

Melhorias e adequações nas residências cadastradas no 

Projeto Viver Melhor, em Manaus, e 23 unidades em 

Manaquiri. 

230.000,00 86.668,20 

Melhorias das vias da Comunidade de Santo Antônio do 

Matupi, no município de Manicoré. 
13.701.287,80 12.390.338,33 
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Conclusão 

DESCRIÇÃO 

VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Construção da delegacia de polícia na Comunidade de 

Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré. 
686.119,67 510.908,07 

Infraestrutura viária da sede do município de Nova Olinda 

do Norte. 
22.317.253,47 19.072.617,50 

Ampliação do sistema de abastecimento de água de Novo 

Airão 
4.237.798,38 3.741.806,13 

Recapeamento asfáltico de vias urbanas (etapa I) no sistema 

viário do município de Parintins. 
8.374.206,09 6.905.999,37 

Pavimentação asfáltica do sistema viário na sede do 

município de São Paulo de Olivença (Extensão 21.670,66 

metros) 

20.977.706,59 17.043.361,41 

Construção de um prédio de dois andares no município de 

São Paulo de Olivença. 
1.125.745,74 675.447,45 

Recuperação das estradas da Agrovila e da Emade, no 

município de Tefé. 
12.706.147,71 11.414.793,31 

Construção de prédio anexo para o Centro de Estudos 

Superiores de Tefé (CEST/UEA), localizado na estrada do 

Bexiga, Jerusalém, no município de Tefé. 

5.138.236,81 2.965.793,98 

Recuperação do sistema viário da sede do município de 

Tonantins. (Estrada do São Francisco e bairro da Portelinha) 
5.093.214,33 2.080.294,07 

Recuperação e reconstrução da orla e construção de 150 

unidades habitacionais SPO 1ª etapa (obras remanescentes), 

no município de São Paulo de Olivença. 

7.152.700,00 6.352.170,46 

Melhorias e adequações nas residências cadastradas no 

Projeto Viver Melhor, em Manaus, e 21 unidades em 

Urucurituba. 

210.000,00 177.390,51 

Total 266.881.342,41 204.516.630,18 

Fonte: Seinfra 
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OBRAS ESPECIAIS CONCLUÍDAS - 2016 

DESCRIÇÃO 
VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla de Itacoatiara, 9.288,30m². 
13.610.533,62 13.610.533,62 

Restauração (tapa-buraco), drenagem profunda e 

recomposição de erosões da rodovia AM-352 da estrada de 

Novo Airão, no município de Novo Airão; extensão de 97,5 

km. 

3.978.225,54 3.978.225,54 

TOTAL 17.588.759,16 17.588.759,16 

Fonte: Seinfra 

 

 

 

OBRAS ESPECIAIS EM ANDAMENTO - 2016 

DESCRIÇÃO 

VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Obras remanescentes do Terminal Hidroviário de Autazes. 2.799.112,46 2.460.891,56 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla do município de Benjamin Constant, 

com 9.489,41m². 

7.474.601,08 2.583.236,00 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla do município de Boca do Acre, com 

10.650,00m² 

10.585.462,47 9.446.174,13 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla do município de Canutama, com 

10.380,00m². 

8.409.803,00 5.538.278,58 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla do município de Careiro da Várzea, 

com 9.500,00m². 

10.621.203,81 4.685.376,77 
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Conclusão 

DESCRIÇÃO 

VALOR (R$ 1,00) 

Global Liberado 

Infraestrutura viária da Estrada Codajás - Anori, extensão de 

68,93 km. 
69.281.641,71 45.627.409,58 

Construção da ponte do bairro do Pêra, no município de 

Coari. 
13.908.389,56 11.260.284,24 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla do município de Eirunepé, com 

6.402,50m². 

7.759.000,00 5.797.023,61 

Obras e serviços de engenharia de contenção dos processos 

erosivos graves na orla do município de Guajará, com 

5.885,00m². 

7.261.263,43 3.948.399,51 

Reconstrução da orla fluvial do município de Humaitá, com 

6.881,21m². 
9.066.758,53 5.536.000,40 

Duplicação da Rodovia AM-070, extensão de 78,14 Km, nos 

municípios de Iranduba e Manacapuru. 
279.642.517,36 88.900.437,69 

Elaboração de projetos executivos e supervisão para 

construção dos blocos de edificações da Cidade 

Universitária (reitoria, biblioteca, escritório, Escola Superior 

de Ciências Sociais (ESO), Escola Normal Superior (ENS), 

prédio alojamentos (4), no município de Iranduba. 

9.420.235,00 8.401.333,13 

Contratação de empresa especializada para execução dos 

serviços de engenharia para o gerenciamento da duplicação 

da Rodovia AM-070, nos municípios de Iranduba e 

Manacapuru. 

2.643.285,42 1.270.426,11 

Construção do corredor exclusivo de ônibus da Avenida das 

Torres, trechos 03 e 04, no município de Manaus. (Av. das 

Flores com 9,90km). 

192.124.723,09 128.392.520,32 

Gerenciamento, supervisão e projeto executivo para a 

implantação de corredor exclusivo de ônibus, que inicia na 

Av. Timbiras e encerra na Rodovia AM-010, em Manaus. 

22.029.112,70 19.946.281,08 

Construção do corredor exclusivo de ônibus da Avenida das 

Torres trecho 2, no município de Manaus, extensão de 1,20 

km. 

52.288.602,21 18.475.341,44 

TOTAL 705.315.711,83 362.269.414,15 

Fonte: Seinfra 
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SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) administra 12 Sistemas 

Municipais de Abastecimento de Água, prestando assistência técnica e operacional, com o 

objetivo de proporcionar à população urbana água de qualidade para o consumo humano, 

dentro dos padrões de potabilidade determinados pela legislação vigente, em especial no que 

se refere às determinações contidas na Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

As sedes municipais em operação e manutenção por intermédio da Cosama são as 

seguintes: Alvarães, Autazes, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, 

Eirunepé, Itamarati, Juruá, Manaquiri, São Paulo de Olivença e Tabatinga. Até meados de 

outubro passado a Cosama operou também no Programa de Água para Manaus (Proama). 

Cumprindo determinação do Governo do Estado, a Cosama formalizou um Contrato 

de Programa junto ao Consórcio Público Proama, cujo objeto trata da concessão da prestação 

de serviços públicos de produção e fornecimento de água tratada do Complexo Proama, teve 

como consequência a formalização de um Contrato entre a Companhia de Saneamento do 

Amazonas para fornecimento de água tratada por atacado à Manaus Ambiental. Portanto, no 

período de outubro de 2013 a abril de 2016 a Cosama vendeu água no atacado para a 

Concessionária responsável pela distribuição e comercialização de água à população das 

zonas Norte e Leste de Manaus.  

No período de janeiro a abril de 2016 foram produzidos e comercializados com a 

empresa Manaus Ambiental S.A. cerca de 16.388.188,67 m3 de água tratada e pronta para 

comercialização, o que representou o fornecimento médio/dia da ordem de 151.742,49 m3.  

 
POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROAMA SEGUNDO MACROSSETORES - 2016 

MACROSSETORES QUANTIDADE 

Jorge Teixeira 104. 348 

Nova Floresta 73. 044 

Cidade de Deus 93. 913 

Núcleo 23 da Cidade Nova 41.739 
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Conclusão 
MACROSSETORES QUANTIDADE 

Mutirão 66.783 

Zumbi – São José III 10.435 

Zumbi – São José I 75.130 

Tancredo Neves 16.696 

Fonte: Cosama 

 

O Proama, que atende uma população estimada de 482.088 pessoas correspondente a 

aproximadamente 123.612 residências, é considerado como a maior obra de saneamento 

básico em abastecimento de água levada a efeito no Estado do Amazonas nas últimas décadas.  

Atendendo à orientação político-administrativa, a Cosama vem subsidiando a tarifa 

de água praticada em todos os sistemas operados no interior do Estado. A fatura de 

fornecimento de água não sofre reajuste desde de junho de 2005, fazendo com que a tarifa 

atualmente praticada seja uma das mais baixas do País.  
A seguir as atividades mais relevantes realizadas pela Cosama no período de janeiro a setembro de 

2016: 

• Manutenção e operação plena de 12 sistemas municipais de abastecimento de 
água, com aquisição dos insumos e equipamentos necessários e o fornecimento de 
água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pela legislação vigente; 

• Aquisição e instalação de dois conjuntos motobombas submersos, com produção 
total de 46,0 m3/h para o poço tubular PT-07 e poço tubular PT-08, aumentando a 
produção total do sistema em 22,50 % no município de Alvarães; 

• Aquisição dos equipamentos e insumos indispensáveis ao pleno funcionamento do 
Laboratório de análise físico-química e bacteriológica da água, além da aquisição 
de três bombas dosadoras helicoidal para dosagem de produtos químicos da 
estação de tratamento de água no município de Autazes; 

• Aquisição de equipamentos e insumos necessários para implantação e 
funcionamento do laboratório de análises físico-química e bacteriológica da água 
e aquisição de três bombas dosadoras helicoidal para dosagem de produtos 
químicos da estação de tratamento de água, no município de Benjamin Constant; 

• Aquisição e instalação de um conjunto motobombas submerso de potência 1,5 
CV, para o PT-21, além da construção de um poço tubular com profundidade de 
60 metros, com produção de 48,00 m3/h, para atendimento a 100 famílias no 
bairro denominado Sapatão, no município de Carauari; 
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• Aquisição e instalação de duas bombas dosadoras dúplex tipo cabeçote, para a 
estação de tratamento de água no município de Careiro da Várzea; 

• Aquisição de três conjuntos motobombas submersos com capacidade total de 
152,00 m3/h, proporcionando o aumento da produção em mais 15%; construção 
de 252 metros de rede de distribuição de água em tubos PVC Ø 60 mm, para 
atendimento a 20 domicílios; e aquisição de três bombas dosadoras helicoidal para 
dosagem de produtos químicos da estação de tratamento de água, no município de 
Eirunepé; 

• Aquisição de quatro conjuntos motobombas submersos, com capacidade de 
produção total de 79,00 m3/h, para melhoria do abastecimento de água, 
aumentando a produção aumentou em 25%; e aquisição de um conjunto 
motobomba de eixo horizontal com vazão de 55,0 m3/h, melhorando 
substancialmente o abastecimento de água, principalmente na parte alta da cidade, 
no município de Itamarati; 

• Aquisição de três conjuntos motobomba submerso, com capacidade de produção 
total de 100 ,00 m3/h, melhorando o abastecimento de água no município de 
Juruá; 

• Aquisição e instalação de duas bombas dosadoras de eixo horizontal para 
transferência de produtos químicos utilizados no tratamento de água na Estação de 
Tratamento; e aquisição de três bombas dosadoras helicoidal para dosagem de 
produtos químicos da estação de tratamento de água, no município de São Paulo 
de Olivença; 

• Aquisição e instalação de um transformador abaixador de tensão de 150,0 KVA 
na elevatória de água tratada; construção de seis tanques, em alvenaria, com 
capacidade individual de 2.000 litros, utilizados para a dissolução de produtos 
químicos na Estação de Tratamento de Água; e aquisição de três bombas 
dosadoras helicoidal para dosagem de produtos químicos da estação de tratamento 
de água, no município de Tabatinga. 

 

HABITAÇÃO 

O Governo do Amazonas tem sido atuante com o intuito de reduzir o déficit 

habitacional no Estado, viabilizando a produção de habitações de interesse social, por 

intermédio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), que implementa a Política 

Estadual de Habitação. Em parceria com o Governo Federal, desenvolve programas como o 

“Minha Casa Minha Vida”, o “Promoradia” e o “Programa Social e Ambiental dos Igarapés 

de Manaus (Prosamim)”, além realizar as indenizações/desapropriações de grandes áreas para 

execução de grandes obras estruturais. 
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PROGRAMAS HABITACIONAIS  

 
Minha Casa Minha Vida 

Contempla um conjunto habitacional composto por 2.000 unidades habitacionais, 

denominado “Residencial Viver Melhor III”, visando atender os beneficiários habilitados pela 

Caixa Econômica Federal, oriundos do banco de dados cadastrados na Suhab, conforme 

discriminado em quadro a seguir: 

 
UNIDADES HABITACIONAIS DO MINHA CASA MINHA VIDA - 2016 

CONJUNTO 
UNIDADE 

HABITACIONAL 
(Apartamentos) 

VALOR (R$) 

Governo Caixa Econômica 
Federal 

Residencial Viver 
Melhor III 
(Monte das Oliveiras) 

2.000  
7.971.900,00 124.000.000,00 

131.971.900,00 
Fonte: Suhab 

 
Promoradia 

Esse Programa contempla um Conjunto Habitacional composto por 192 unidades 

(apartamentos), denominado “Conjunto Habitacional Ozias Monteiro II”, com percentual de 

execução de 25% e investimento na ordem de R$ 12.441.044,88. 

 
Indenizações/Desapropriações - Prosamin/Seinfra de Áreas para Execução de Grandes 

Obras do Governo do Estado em Parceria com a Suhab 

 

Nas obras do Prosamim foram realizadas 466 indenizações/desapropriações, 

somando um valor de R$ 11.895.481,01, sendo disponibilizados 180 apartamentos para 

reassentamento (Residencial Mestre Chico II), além do provimento de assistência por meio de 

3.766 Bolsas Moradia Transitória que totalizaram R$ 1.504.400,00, das quais 3.671 no 

igarapé Cachoeira Grande e 95 no igarapé do Quarenta. 

Seguem elencadas as áreas de indenizações e desapropriações do Prosamim: 
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INDENIZAÇÕES/DESAPROPRIAÇÕES-PROSAMIM/SEINFRA 

ÁREAS QUANTIDADE VALOR  
(R$ 1,00) 

Igarapé da Cachoeira Grande – CG 123 643.644,61 

Igarapé do Mestre Chico- Quadra Bairro – MC 22 180.337,27 

Igarapé do Quarenta – II Contrato – IG40 1 2.324,30 

Igarapé do Sesc – SESC 1 10.000,00 

Bacia do São Raimundo – BSR 91 4.384.570,12 

Desapropriação Avenida das Torres II – AVT 63 1.931.842,85 

Desapropriação Anel Viário Sul – AVS 1 148.926,00 

Desapropriação Sharp – SHARP 1 35.000,00 

Duplicação AM-070 – AM-070 54 1.735.22,25 

Igarapé do Bindá 105 2.773.289,49 

Igarapé do São Sebastião 4 50.324,12 

TOTAL 466 11.895.481,01 

Fonte: Suhab 
  

As ações desenvolvidas demonstram o compromisso do Governo do Estado do 

Amazonas em atender um dos mais importantes direitos do cidadão em possuir a casa própria, 

promovendo dignidade em nossa sociedade e, consequentemente, reduzir o déficit 

habitacional, além de respeitar o preceito da justa indenização quando na execução de grandes 

obras de interesse público, por meio das indenizações/desapropriações, permitindo a 

realização de obras estruturais para o desenvolvimento do Estado. 

 

NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS 

 

A Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) tem como 

finalidade o desenvolvimento da rede hidroviária interior, da infraestrutura portuária e da 

navegação no estado do Amazonas.  

Por meio da SNPH, o Governo do Amazonas vem executando as políticas públicas 
de desenvolvimento do transporte fluvial regional, de maneira a garantir aos prestadores de 
serviço de transporte de cargas e passageiros oportunidades de investimentos, bem como 
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garantir aos usuários o acesso a serviços de excelência, pautado nos princípios de cidadania, 
segurança, qualidade e eficiência. 

Dentre as atividades desenvolvidas em 2016 destacam-se:  
• Fiscalização do sistema de proteção dos pilares e de sinalização náutica da ponte 

Rio Negro; 
• Renovação da cessão da embarcação F/B “Cacau Pirêra”, por mais 12 meses, por 

meio do 1º TATC01/2015 firmado com a Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã 
em 01/08/2016, objetivando atender ao transporte de veículos e passageiros, na 
estrada AM-360 (trecho que compreende a travessia navegável do rio Aracu, 
ligando a sede do município à BR-319); 

• Cessão da embarcação F/B “Iranduba”, pelo prazo de 36 meses, conforme Termo 
de Cessão de Uso de Bem Público nº 02/2015, firmado com a Prefeitura 
Municipal de Manicoré em 23/10/2015, a fim de atender ao transporte de veículos 
e passageiros no trecho navegável da BR-174, que compreende a travessia do rio 
Madeira, ligando aquele município à BR-319; 

• Mudança da sede administrativa do Porto São Raimundo para o Terminal 
Rodoviário de Manaus “Engenheiro Huascar Angelim”, no intuito de 
reestruturação jurídico-administrativa da Autarquia para gerir a Rodoviária de 
Manaus; 

• Pesquisa realizada em maio e junho de 2016 para subsidiar o Governo em ações 
de melhorias na Rodoviária de Manaus; 

• Instalação de Comissão Interna de Planejamento Estratégico para 
acompanhamento das atividades e proposições de melhoria no setor na Rodoviária 
de Manaus; 

• Apresentação ao Governo de minuta de Projeto para reforma e ampliação da 
Rodoviária de Manaus; 

• Participação nas ações de segurança dos “Jogos Olímpicos Rio 2016”, sob a 
coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC); 

• Leilão das balsas “Boto Navegador I” e “Boto Navegador II”; 
• Participação nas Reuniões do Conselho de Autoridade Portuária do Porto 

Organizado de Manaus (CAP).  
 

A SNPH, tendo em vista o desenvolvimento contínuo do sistema hidroviário e no 
sentido de colaborar para desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Estado, realizou 
levantamentos das condições operacionais para proposição de melhorias nas travessias 
navegáveis em diretriz de estradas estadual no Amazonas, a saber: 
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• Travessia dos rios Mamori e Pantaleão, no trecho que interliga o km 94 da estrada 
AM-254 à sede do município de Autazes; 

• Travessia do rio Madeira, no trecho que compreende a comunidade Rosarinho 
(Autazes) e a sede do município de Nova Olinda do Norte; 

• Travessia do lago do Saracá (formado pela confluência do rio Urubu com o lago 
do Canaçari), no final da AM-330, que dá acesso à sede do município de Silves; 

• Travessia do paraná do Itapiranga e do rio Uatumá, trechos das estradas AM-328 
e AM-363, que liga as sedes dos municípios de Itapiranga e de São Sebastião do 
Uatumá; 

• Travessia do rio Amazonas, no trecho que integra os municípios de Manacapuru 
(comunidade Bela Vista) e Manaquiri (sede). 

 

REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS 

  
O Governo do Estado vem aplicando recursos próprios e angariando investimento 

para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, por meio da Secretaria de 

Estado da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e da Unidade Gestora de Projetos 

Especiais (UGPE), gerindo as funções públicas de interesse comum, visando a promoção de 

um desenvolvimento integrado e um contínuo fortalecimento dos 13 municípios que a 

compõe. 

Principais ações realizadas: 

• Recuperação de pavimento, terraplenagem, recapeamento asfáltico, drenagem 

e obras complementares de tapa-buraco, fresagem, reciclagem de base, 

demolição de pavimento, melhoramento de solo com cimento, confecção de 

meio-fio, sarjetas e calçadas nas zonas Norte, Leste e Oeste;  

• Implementação de ações e providências no sentido de assegurar os serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com ênfase na limpeza e 

conservação dos espaços públicos, na coleta seletiva, bem como na coleta 

domiciliar, transporte, equipamentos e a destinação final do lixo urbano na 

área do Prosamim; 

• Serviços de Manutenção da proteção dos pilares e a sinalização náutica da 

Ponte Rio Negro; 



 

 

225 

 

• Serviços de Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva do Sistema de 

Iluminação Cênica, Viária e de Proteção contra a Descarga Atmosférica 

(SPDA) da Ponte Rio Negro. 

 

A manutenção e operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro é fundamental na 

questão logística da região Metropolitana de Manaus, uma vez que permite o trânsito entre a 

capital e vários municípios, além de contar como um cartão postal da cidade de Manaus. Por 

isso recebe atenção adequada com a realização de diversos serviços de manutenção e 

iluminação especial, a saber: 

 
• Manutenção dos Radares - serviços de manutenção, atualização de Firmware e teste nos 

radares tipo Sonar, com apoio náutico e rapel; sistema de alimentação solar do radar com 

placas solares especiais; 

• Revitalização das Placas de Sinalização Náutica - fornecimento, retirada e instalação de 

placas sinalizadoras com estrutura metálica 2,00x2,00m em chapa galvanizada 24, com 

suporte nas laterais fixadas em parede de concreto (pilares), adesivada na cor branca e com 

película especial, inclusive apoio náutico e rapel; 

• Revitalização das Lanternas Náuticas - Fornecimento, retirada e instalação de lanterna 

náutica LN 200 autônoma com painel solar, baterias recarregáveis, alcance 2MN, sinal lateral 

boroeste, bombordo e boroeste, luz (encarnada, verde e branca), lampejo simples ritmado, 

incluindo apoio náutico e rapel; 

• Revitalização, manutenção e operação dos sistemas Hidráulicos - manutenção da bomba 

hidráulica principal, troca de óleo de todo o sistema de manutenção, revisão das emendas e 

soldas tubos 25mm – barra 6m, substituição dos tubos de 25mm DIN – barra 6m, Pintura 

com tinta especial para linha naval, molinete hidráulico simples, capacidade de tração 40t, 

inclusive pacote de geração de força hidráulica; 

• Substituição de Lanternas Náuticas (Sinalização e Navegação) – fornecimento, retirada e 

instalação de lanterna náutica LN 200 autônoma com painel solar, baterias recarregáveis; 

• Revitalização Geral do Flutuante Tipo I e II – jateamento das áreas com pintura 

depreciada, pintura com tinta especial para linha naval, revitalização guarda corpo e 

estruturas metálicas em geral; 

• Revitalização Painéis Elétricos – sistema elétrico flutuante (cabos elétricos, painéis de força 

e comando, sensores de nível/pressão e soft starts); 

• Barco Regulador – aluguel de barco empurrador com equipe de manutenção e navegação; 

• Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Cênica, Viária 

e de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da Ponte Rio Negro - instalação 

das luminárias tipo pétalas para iluminação pública; instalação dos reatores em projetor sob a 
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passarela com apoio de alpinista e escada especial; instalação das lâmpadas de 70w, 150w 

vapor metálico; instalação do projetor color Reach Power core ao pé do mastro do vão 

estaiado, para iluminação da sua face externa; instalação do projetor color Reach Power core 

ao pé do mastro do vão estaiado para iluminação interna do primeiro nível e segundo nível; 

instalação do projetor color Reach Power core abaixo do tabuleiro, nas partes externas dos 

dois lados, para iluminação dos pilares circulares que suportam o mastro do vão estaiado; 

manutenção no sistema  controlador de luz no mastro vão central; Instalação do sistema 

controlador de luz; Manutenção nos projetores color reach power core (troca de componentes 

danificados);Instalçaõ do projetor sobre a plataforma intermediária para iluminação do 

segundo nível; substituição dos programadores de horário de acionamento do comando 

elétrico; fabricação e instalação das tampas danificadas/furtadas; e lançamento dos novos 

cabos elétricos. 

 
 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 
 

O Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus realizaram o 

Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº. 002/2014, com o valor global 

dos serviços na ordem dos R$ 110.000.000,00, por meio do qual empreendem ações para a 

execução dos serviços de fornecimento e aplicação de 125.500 toneladas de areia Asfalto 

Usinado Quente (A.A.U.Q.); 23.773 toneladas aplicação de Areia Asfalto Usinado Quente; 

aplicação de 25.874 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente; execução de 153.277 

unidades de meio fio tubo concreto vibro-pesado; execução de 6.000 unidades de tubo 

concreto armado PA1 - para águas pluviais; execução de 4.000 unidades de tubo concreto 

armado PA2 - para águas pluviais. 

Desse termo, foram executados serviços nas vias a seguir detalhadas: bairro Jorge 

Teixeira – ruas Sapucaia (5.866 m²), Carajuru (2.240 m²) e avenida Mirra (38.505 m²); bairro 

São Raimundo – ruas Rio Branco (4.740,72 m²), Virgílio Ramos (3.491,38 m²), Jerônimo 

Ribeiro (2.210,00 m²); bairro Centro – ruas Alexandre Amorim (7.083,42 m²), 10 de julho 

(10.051,90 m²) e avenida Ramos Ferreira (25.867,27 m²); bairro Cidade Nova - avenida Noel 

Nutels (89.556,30 m²); bairro Cachoeirinha - rua Presidente Costa e Silva (33.215,40 m²); 

bairro Compensa - avenida Padre Agostinho Caballero (4.248,00 m²); bairro Japiim - avenida 

General Rodrigo Otávio (10.289,15 m²) e bairros Praça 14 e Centro - avenida Tarumã, 

Tapajós e Leonardo Malcher (16.804,2 m²). 

O Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015-SRMM, celebrado entre a Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e a Secretaria 
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Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), cujo objeto é a transferência voluntária 

de recursos financeiros entre as partes, mediante ação conjunta, visa implementar ações que 

possibilitem absorver as novas demandas decorrentes do Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus (Prosamim) e aprimorar a sua gestão, visando a implementação de ações 

e providências no sentido de assegurar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, com ênfase na limpeza e conservação dos espaços públicos, na coleta seletiva, bem 

como a coleta domiciliar, o transporte e equipamento, e a destinação final do lixo urbano na 

área do Programa. 

O recurso no valor de R$ 75.600,00 está destinado à aquisição de 10 Roçadeiras, 10 

Motoserras, 10 Motopodas, 10 Podadeiras e 20 Lutocares. 

 

PROJETOS ESPECIAIS 

 

O Governo do Estado do Amazonas elabora, desenvolve e implementa projetos especiais no 

intuito de promover desenvolvimento em diferentes áreas, quer sejam social, ambiental e urbanística, 

dentre outras, por meio de parcerias junto às instituições nacionais e internacionais de fomento, onde a 

UGPE vem executando diversos projetos à sociedade.  

Encontram-se em execução projetos especiais na capital e no interior, viabilizados 

por meio de contratos celebrados junto a instituições, como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), correspondentes aos contratos de empréstimo referentes ao 

Prosamim III, Prosamim II e Prosamim I – Suplementar, com intervenções em Manaus nas 

bacias dos igarapés do São Raimundo, Educandos e Quarenta, e o Prosaimaués, realizado no 

município de Maués. Há também contratos celebrados com a Corporação Andina de Fomento 

(CAF) referentes ao Prosamim Caf, compreendendo os trechos dos igarapés do Bindá e Sesc - 

integrantes da bacia do São Raimundo, da comunidade da Sharp (trecho do igarapé do 

Quarenta) e São Sebastião (trecho igarapé da Cachoeirinha) – integrantes da bacia dos 

Educandos/Quarenta.  

Em vista de ampliar sua atuação, o Governo do Estado ingressou com novos projetos junto à 

Corporação Andina de Fomento (CAF), e encontra-se em análise na Secretaria do Tesouro Nacional o 

financiamento para o Programa de Melhorias e Expansão do Sistema Viário de Manaus, conforme 

recomendação da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex). O Programa tem como 

componentes as obras da duplicação da AM-010, trecho compreendido entre as cidades de Manaus e 

Rio Preto da Eva, com extensão aproximada de 62 km, além da ligação viária entre a avenida Max 

Teixeira e avenida do Turismo, e a articulação viária dos franceses.   
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Além desse, em novembro de 2016 foi apresentada ao Getec/Cofiex a 5ª revisão da Carta 

Consulta referente ao Projeto de Implantação da Cidade Universitária do Estado do Amazonas, que 

está localizada no município de Iranduba, que tem como objetivo buscar recursos com a CAF para a 

execução da 2ª Etapa do Projeto, a qual prevê um conjunto de obras necessárias à urbanização da 

Cidade Universitária, contemplando todos os elementos do sistema de mobilidade, dimensionamento 

de vias e infraestrutura urbana. 

 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim)  
O objetivo geral do Prosamim é contribuir para a qualidade de vida da população manauara, 

colaborando na solução dos problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a capital, 

voltados principalmente aquelas pessoas que vivem abaixo da cota de 30m de inundação, tomando 

como referência o nível do Rio Negro, no Porto de Manaus. 

O Prosamim foi concebido mediante uma ampla articulação institucional e vem 

sendo implantado pelo Governo do Estado do Amazonas por meio de contratos celebrados 

com o BID e a CAF. O programa compreende a recuperação e/ou implantação de sistemas de 

drenagem, abastecimento de água, redes de esgotamento sanitário, coleta e disposição final de 

lixo e recuperação ambiental das bacias dos igarapés, planejamento urbano, regularização de 

propriedades, construção de moradias adequadas, implantação de áreas de lazer, continuação 

do fortalecimento das instituições participantes, e capacitação das comunidades atendidas.  

 

Programa de Saneamento Integrado de Maués (Prosaimaués) 
Esse programa tem como objetivo geral contribuir para a solução dos problemas de 

saneamento básico, urbanísticos e socioambientais que afetam a qualidade de vida da 

população e a sustentabilidade socioeconômica do município de Maués. 

 

Prosamim (CAF) 
O objetivo geral do Prosamim é contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes dos igarapés do Quarenta (Comunidade da Sharp), Sesc, Bindá e Cachoeirinha (São 

Sebastião). O propósito do programa é ajudar na solução dos problemas ambientais, urbanísticos e 

sociais que afetam a cidade de Manaus e seus habitantes, tendo em seus objetivos a recuperação da 

função de drenagem e da qualidade ambiental dos igarapés, a reorganização urbana em zonas de alto 

risco de inundações com moradias precárias, a implantação de áreas de recreação com equipamento 

necessário para que sirvam como espaços de lazer público e de convivência social, a melhoria do 

sistema viário e melhoria dos serviços de água e esgoto nas áreas de intervenção.  
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Sistema Viário (CAF) 
O Programa de Melhorias e Expansão do Sistema Viário de Manaus tem como 

objetivo obter recursos para as obras da duplicação da AM-010, trecho compreendido entre as 

cidades de Manaus e Rio Preto da Eva, com extensão aproximada de 62 km. 

 

Cidade Universitária (CAF) 
Complementa os investimentos do Governo do Estado do Amazonas na implantação 

da Cidade Universitária, no município de Iranduba, 2ª Etapa, em infraestrutura urbana, com a 

implantação de um sistema viário moderno e redes de drenagem, água, esgoto e iluminação 

pública, que garantam, de forma sustentável, o acesso, a mobilidade e abastecimento.  

A proposta apresentada ao Getec/Cofiex, com vistas à obtenção de recursos junto a 

CAF, corresponde à 2ª Etapa, compreendendo o Sistema Viário com implantação de 25,5 km 

de vias estruturantes, incluindo duas obras de arte - pontes com dimensões aproximadas de 

250x35m e 85x35m. 

Os quadros a seguir demonstram o quantitativo de obras realizadas, concluídas e em 

execução; e o número de famílias reassentadas em vários locais em Manaus. 

 
OBRAS CONCLUÍDAS PROSAMIM -BID – 2016 

ETAPA DESCRIÇÃO 

III 

Parque Urbano das Cacimbas (1ª fase); 
Macrodrenagem – Galeria - 276 m;  
Urbanização – 15.000 m². 

Ligação Viária Presidente Dutra e Orla da Margem Direita (1a. fase 
– trecho 5 de Setembro a rua Oswaldo Cruz) – 400 m  

II Quadra bairro Mestre Chico II – Trecho entre a rua Ramos Ferreira 
e Leonardo Malcher, com 180 unidades habitacionais. 

CAF Parque igarapé do Sesc 
 

Fonte: UGPE 

OBRAS EM EXECUÇÃO PROSAMIM – BID – 2016 

ETAPA DESCRIÇÃO 

III Ligação Viária - Trecho entre as ruas Oswaldo Cruz e Presidente 
Dutra, e a Orla da Margem Direita (2ª. Fase) – 825 m 

Fonte: UGPE 
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FAMÍLIAS REASSENTADAS - PROSAMIM – BID – 2016 

ETAPA IGARAPÉS 2016 

Prosamim Suplementar 
(Sequência do Prosamim 

I) 

Manaus, Bittencourt e do 
Mestre Chico 

 
45 

Prosamim II Quarenta II, Cajual e 
Parque São Raimundo 

 
11 

Prosamim III Bacia do São Raimundo 46 

Fonte: UGPE 

 

Em 2016 foram reassentadas 102 famílias, sendo 45 dos igarapés Manaus, Bittencourt 

e do Mestre Chico (Prosamim Suplementar), 11 famílias dos igarapés Quarenta II, Cajual e 

Parque São Raimundo (Prosamim II), e 46 da bacia do São Raimundo (Prosamim III). 
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MEIO AMBIENTE  

 
O Sistema de Meio Ambiente do Amazonas, composto pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (Sema) e 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, licenciamento, monitoramento, fiscalização e áreas protegidas, também atua para a 

melhoria da qualidade de vida da população que tem no patrimônio florestal o seu maior bem.  

A Sema está estruturada em diferentes áreas para implementar os eixos ambientais, como 

recursos pesqueiros, florestais, áreas protegidas (Unidades de Conservação), recursos hídricos, 

mudanças climáticas e monitoramento ambiental. Esses eixos permitem elencar prioridades de atuação 

com abordagem na gestão territorial, apoio à regularização ambiental e fundiária, desenvolvimento de 

capacidades das populações residentes e usuárias de áreas protegidas, assegurando o desenvolvimento 

equilibrado, aliando conservação e manejo dos recursos naturais, sem deixar de lado os instrumentos 

de comando e controle e a articulação com os demais órgãos de governo e sociedade civil para a 

geração de benefícios sociais.  

 

GESTÃO AMBIENTAL, TERRITORIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Em parceria com o Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente do 

Amazonas (Fopes-AM), foi realizada a reunião com 22 Secretarias Municipais do Meio Ambiente do 

Amazonas, com o objetivo de discutir as estratégias de atender os prazos estabelecidos para as 

inscrições do Cadastro Ambiental Rural (CAR), assim como a inserção na agenda municipal e sua 

implementação, além de planejar ações para prevenir, controlar e combater  queimadas e incêndios 

florestais e, consequentemente, o desmatamento no estado do Amazonas.  

Em junho, mês do Meio Ambiente, foram realizadas várias atividades na capital e interior do 

Estado, incluindo as áreas de Unidades de Conservação, trazendo o tema “Meio Ambiente é qualidade 

de vida para todos”, com palestras, exposições, reuniões, oficinas, feiras, mostra de vídeos, atividades 

ecológicas, gincanas, concursos, mutirão de limpeza, capacitação, ações educativas, campanhas, 

workshops, além da distribuição de mudas. 

Na solenidade de abertura, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, foi assinado 

o Termo de Cooperação Institucional com a Sema, Ipaam e CBMAM para o estabelecimento de um 

programa cooperativo, com a implementação, implantação e operacionalização das Unidades de 

Proteção Civil e Meio Ambiente nos municípios do interior, dotando-as de recursos humanos, 

materiais e tecnológicos, a fim de viabilizar a interoperabilidade entre as instituições, proporcionando 

a prestação de serviços que visem a prevenção, preparação, mitigação e resposta às emergências de 
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incêndios florestais em todo o estado do Amazonas. Também foram lançados a Campanha de Fauna e 

Queimadas; o Boletim Informativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de 

Regularização Ambiental (PRA); Atlas de Acordos de Pesca; e Folheto sobre Unidades de 

Conservação. 

O Plano de prevenção, controle e combate às queimadas no Estado foi lançado com o intuito 

de apoiar a execução de ações por meio de parcerias com os governos federal, estadual, municipal e a 

sociedade civil. 

Foi inaugurada a base do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) do 

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, no Parque Estadual Sumaúma - Cidade Nova 1, zona 

Norte, a fim de desenvolver ações diárias de educação ambiental para a população, com palestras, 

orientação sobre cuidados que se deve adotar em trilhas, busca e salvamento com cães, entre outros.  

 

Política Estadual de Resíduos Sólidos 

A Sema é o órgão responsável no Estado pela implantação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº. 12.305/2010 e regulamentada por meio do 

Decreto Federal nº. 7.404/2010. Nesse contexto, está em fase final de elaboração pela empresa 

vencedora do processo licitatório, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/AM), o Plano de 

Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da Região Metropolitana de Manaus (PRSCS-RMM), além da 

minuta de Lei da Política Estadual de Resíduos Sólidos do Amazonas e o Decreto Estadual de 

regulamentação. 

Visando a participação popular, publicidade e transparência no processo construtivo, foi 

realizada uma Consulta Pública em Manaus para apresentação do Plano de Resíduos Sólidos e Coleta 

Seletiva da Região Metropolitana de Manaus, onde a população pôde dar suas contribuições e 

sugestões no documento apresentado. 

O Governo do Amazonas, de posse desses instrumentos de gestão, não apenas estará 

atendendo a legislação federal, como também terá avançado em um tema transversal que envolve 

saúde pública, educação, economia solidária, preservação ambiental, dentre outros, de acordo com 

suas peculiaridades regionais. 

Os municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) receberão nos primeiros meses 

de 2017 os Programas de Coleta Seletiva. Os gestores e lideranças desses municípios participaram de 

reuniões, oficinas técnicas e populares em que tiveram a oportunidade de construir um programa que 

retratasse a realidade local e que fosse exequível.   

 

Educação Ambiental e Agricultura Familiar  

A Sema, em parceria com Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Secretaria de 

Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), realizou a Oficina de Planejamento de 
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Processo Formativo de Educação Ambiental e Agricultura Familiar. A iniciativa foi 

direcionada aos membros da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado 

do Amazonas (CIEA-AM) e do Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente do Amazonas (Fopes-AM), com o intuito de elaborar o planejamento de um 

processo de formação para a educação ambiental e agricultura familiar, a fim de subsidiar a 

revisão do Programa de Educação Ambiental do Estado.  

Como instrumento do processo de enraizamento da Educação Ambiental, a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Amazonas tem a atribuição de planejar, 

coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos de Educação Ambiental no Estado, além de 

articular-se com outras instituições federais e municipais para fortalecer seus trabalhos em Educação 

Ambiental. A Comissão é composta por 39 instituições e tem como membros representantes a Sema, 

Seduc, instituições de ensino e pesquisa; organizações não governamentais ambientalistas; 

movimentos sociais e associações; instituições municipais, estaduais e federais de educação e meio 

ambiente, e representantes do setor empresarial que desenvolvam ações em Educação Ambiental. 

Em parceria com a Seduc, apoiou a execução do Projeto Permanecer - Uma visão 

interdisciplinar na Escola “A escola é uma janela de abertura para o futuro, nela eu quero 

permanecer”, com o intuito de reduzir o abandono e/ou evasão escolar em todos os níveis de ensino 

das escolas estaduais do Amazonas. Realizou palestras em três escolas sobre a campanha contra às 

queimadas “Diga não ao fogo. Você também é responsável”.  

 

Fortalecimento da Política e da Gestão Ambiental do Amazonas  

O Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no 

Estado do Amazonas (Profloram), com parceria do Banco Alemão para o Desenvolvimento KfW, visa 

promover o fortalecimento da gestão ambiental e territorial do Estado, abrangendo 12 municípios das 

regiões Sul e Sudeste (Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, 

Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins e Nhamundá). No ano de 2016 contribuiu para a 

melhoria da governança ambiental do Estado, com as seguintes ações: 

 

• Apoio à melhoria da infraestrutura  

Foi inaugurado o Centro Multifuncional - Casa do Produtor (CMF) no município de 

Parintins, com mais de 200 atendimentos realizados para solicitar informações sobre 

licenciamento ambiental, pesca, desmatamento ilegal, cadastro ambiental rural e abertura de 

processos para licenciamento ambiental.  

Um Termo de Cooperação Técnica está previsto entre a Secretaria de Estado da Fazenda, 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Instituto de Proteção Ambiental, Secretaria de Segurança 
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Pública e Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Amazonas, visando o 

funcionamento dos CMFs em Humaitá e Boca Acre a partir de janeiro de 2017. Os CMFs 

constituem bases físicas que visam à descentralização e o fortalecimento da gestão ambiental, 

ordenamento territorial, regularização fundiária, produção sustentável e comercialização 

agroflorestal no Estado, onde permitirão atuar o Ipaam, SPF, ADS, Sema, Sefaz, SSP e demais 

órgãos da esfera estadual. 

Ainda nesta a ação está prevista a contratação de empresas visando a construção de quatro 

CMFs para os municípios de Apuí, Boca do Acre, Humaitá e Parintins; e construção da nova sede 

para o Sistema Sema/Ipaam, além da reforma da atual estrutura física que abriga as duas 

instituições.  

 

• Apoio à elaboração de estudos, diagnósticos e planos  

Está sendo realizado um estudo com a finalidade de atualização/revisão, elaboração do 

Arcabouço Legal Ambiental dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente de 12 municípios (Boa 

Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, Humaitá, Manicoré, Apuí, Novo Aripuanã, Boca 

do Acre, Lábrea, Barreirinha e Canutama), para que os municípios possam exercer a Gestão 

Ambiental em todas as atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras de impacto local, 

com critérios de análise e procedimentos operacionais em atendimento à Lei Complementar 

Federal nº. 140/2011, e em conformidade com a Resolução nº. 015/2013 do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente. 

O Plano Integrado de Fiscalização e Monitoramento Ambiental consiste num conjunto de 

ações e medidas necessárias para consensuar e construir de forma participativa o aprimoramento 

da ação fiscalizatória e do monitoramento ambiental no Estado do Amazonas realizado pelo 

Ipaam, integrando seus esforços com parceiros institucionais. Visando o aprimoramento da 

elaboração desse Plano, foram realizadas seis oficinas participativas, que aconteceu em Manaus 

com a presença de 30 participantes do sistema  

Sema, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus (Semmas), 

Ministério Público Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) e Batalhão Ambiental.  

 

• Adequação do Programa de Regularização Ambiental 

O Programa de Regularização Ambiental (PRA) permite aos produtores rurais do Estado do 

Amazonas, a adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a possibilidade para aqueles que sofreram 

multas e embargos por problemas ambientais em suas propriedades, terem tais infrações suspensas, 

tendo assim o prazo para recompor o seu passivo ambiental excedente, bem como o acesso à 

Regularização Ambiental.  
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As principais alterações relacionadas à adequação foram: aspectos legais federais, definição 

dos instrumentos do PRA, definição e regularização ambiental em áreas de uso restrito consideradas 

áreas úmidas, adequação do arranjo institucional e o fomento à implementação, com a simplificação 

das etapas do Programa, objetivando a viabilização do acesso à regularização ambiental pelos 

agricultores e a criação de instrumentos econômicos para incentivos a adesão ao Programa. 

A consultoria jurídica contratada para revisão do marco regulatório entregou os produtos da 

regulamentação da Política, como a minuta de Decreto e de duas Instruções Normativas com 

parâmetros técnicos para elaboração dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e 

para Regularização Ambiental em áreas úmidas, atualmente em fase de avaliação pela equipe técnica 

da Secretaria. 

 

• Ações de adesão ao Cadastro Ambiental Rural  

O Amazonas possui 21.841 imóveis rurais inscritos no Sistema Nacional de Cadastro 

Ambiental Rural (SiCar-AM), correspondendo a uma área de 50.294.214,00 hectares 

cadastrados.  

Incluem-se nesse número 105 Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária que o 

Incra (SR-15) já cadastrou, estando inclusos no SiCar-AM 34 Projetos Tradicionais, 49 

Projetos Agroextrativistas, 21 Projetos de Desenvolvimento Sustentável e 1 Projeto de 

Assentamento Florestal que beneficia 42.655 assentados no estado do Amazonas.  

Consideram-se também inscritos os Povos e Comunidades Tradicionais que moram 

dentro das Unidades de Conservação de Uso Sustentável nas categorias de Floresta, RDS e 

Resex. Os órgãos gestores das unidades tanto na esfera federal (ICMBio) quanto na estadual 

(Sema/Demuc) realizaram a inscrição dos moradores, chegando a 49 unidades de conservação 

inscritas, beneficiando 15.066 famílias, que corresponde a uma área 21.369.560,99 hectares 

cadastrados nessa modalidade.  

As ações para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) foram intensificadas 

no Sul de Lábrea, para conter o desmatamento na região, já que é o município com maior 

passivo ambiental e que se encontra na lista do Ministério do Meio Ambiente de municípios 

com maiores índices de desmatamento ilegal. Somente nos primeiros 22 dias da ação, foram 

feitos 80 cadastros com apoio da Cooperação Técnica Alemã (GIZ) e Instituto Internacional 

de Educação do Brasil (IEB), o que corresponde a um aumento de 18%, no período.  

O CAR é fundamental para o controle e combate ao desmatamento ilegal no Amazonas, uma 

vez que é a principal ferramenta prevista na nova lei ambiental para a conservação do meio ambiente, 

auxiliando no cumprimento das metas nacionais e internacionais para manutenção de vegetação nativa 
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e restauração ecológica de ecossistemas. O apoio do Ipaam, Sepror, Idam, Incra, Programa Terra 

Legal e Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas foi importante para a realização desse 

cadastro. 

A segunda etapa da ação será intensificar a adesão ao CAR no município de Boca do 

Acre, que é o segundo na lista de municípios com maior índice de passivo ambiental. As 

agendas serão realizadas a partir de 2017, com destaque na área da BR-317. 

 

Programa de Qualificação da Gestão Ambiental  

A Sema, em parceria com o Instituto de Administração Municipal (IBAM), por meio do 

Programa de Qualificação da Gestão Ambiental (PQGA), realizou o curso presencial no Sistema de 

Gestão de Convênios (SICONV) no Cetam, com o objetivo de capacitar servidores públicos de 

prefeituras das áreas afins e administrativas (saúde, educação, meio ambiente, turismo, obras, esportes, 

financeiro, compras de recursos e licitação, contratos, jurídico, etc.) que trabalham com instrumentos 

de transferência voluntária quanto à gestão dos convênios do Siconv.  

O Grupo de Trabalho de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas e Incêndios 

Florestais no Amazonas (GT Queimadas) foi criado no âmbito da Sema com o intuito de tratar 

assuntos pertinentes à análise de medidas e monitoramento da incidência dos focos de queimadas no 

Estado, principalmente nos municípios considerados como áreas críticas das Regiões Metropolitana e 

Sul do Estado.  

Para a realização do monitoramento semanal dos focos de calor, são elaborados boletins com 

dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do site  

www.inpe.br/queimadas/, com as informações da análise de precipitação enviadas pelo Sistema de 

Proteção da Amazônia/ DivMet-CTO/MN. 

Para o enfrentamento das queimadas, a Sema, em parceira com o Ipaam, Batalhão 

Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e prefeituras municipais, vem realizando ações com 

foco na prevenção, monitoramento e controle as ocorrências de queimadas, destacando-se:  

• Formação de Brigadistas (oito capacitações): Novo Aripuanã (RDS Juma, RDS Rio Madeira); 

Apuí (Mosaico do Apuí); Manicoré (RDS Rio Amapá); Canutama (RESEX Canutama); 

Beruri (Piagaçu Purus); Lábrea; Apuí 

• Comitês Municipais (seis criados): Lábrea, Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã, Borba, Nova 

Olinda do Norte 

• Campanhas Educativas (29 municípios): Apuí, Autazes, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do 

Ramos, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Eirunepé, 

Humaitá, Iranduba (Cacau Pirêra), Itacoatiara, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, 

Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Rio Preto da Eva, 

São Sebastião do Uatumã, Tefé, Uarini, Urucurituba 
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• Ações integradas de fiscalização e combate a incêndios na Região Metropolitana e Sul do 

Amazonas. 

 

Construção do Programa de Regularização dos Imóveis Rurais 

Em 2016 foram realizadas duas oficinas para contribuições das instituições governamentais, 

além de organização social civil na “Construção do Programa de Regularização Ambiental (PRA) do 

Estado do Amazonas”, com apoio da Cooperação Alemã (GIZ) e Conservação Internacional (CI no 

Brasil), com o intuito de identificar estratégias para a construção e implementação do Programa de 

Regularização Ambiental dos imóveis rurais do Estado. 

Essas oficinas contribuíram para a identificação das prioridades, diretrizes e estratégias que 

viabilizem o planejamento ambiental nas esferas federal, estadual e municipal, e os desafios da 

execução de uma política tão complexa que necessita de um programa estratégico para implementação 

e o apoio da sociedade civil no processo. 

O Programa de Regularização Ambiental necessita de parâmetros técnicos mínimos para 

execução, como a sistematização das situações ambientais e possíveis métodos de recuperação, a fim 

de que o Estado possa propor os critérios para elaboração dos Projetos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) e Propostas de Compensação de Reserva Legal, a fim de realizar a assinatura do 

termo de compromisso com os proprietários e possuidores rurais que se comprometeram à 

regularidade ambiental.  

 

Ordenamento Pesqueiro 

A Sema coordenou o Grupo de Trabalho que elaborou uma minuta de decreto com o objetivo 

de regulamentar a pesca manejada do alevino de aruanã em Unidades de Conservação e em áreas de 

Acordo de Pesca. 

Estudos mostram que de 500 a 700 mil alevinos de aruanã são capturados anualmente, de 

forma clandestina, na região do Alto Solimões, sendo comercializados a preço médio de R$ 2,00 e 

escoados para o mercado internacional da Colômbia. Diante disso, ao optar pela estratégia de 

diversificação das capturas para reduzir e/ou controlar a intensidade de exploração sobre uma ou mais 

espécies, é necessário atentar para as preferências de mercado, levando em conta a sustentabilidade 

ecológica dos recursos no processo exploratório. Com isso, a exploração do aruanã como peixe 

ornamental surge como excelente opção em razão do elevado valor que exemplares dessas espécies 

alcançam no mercado internacional. 

O uso dos recursos pesqueiros na região do Médio e Alto Rio Negro sempre esteve 

relacionado a conflitos existentes entre os principais envolvidos. Considerando a importância do uso 

sustentável dos recursos pesqueiros nessa região e da necessidade de ordenamento para a redução de 

conflitos sociais no curso das pescarias, está em fase de construção participativa cinco acordos de 
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pesca dos principais afluentes do rio Negro para o desenvolvimento democrático das atividades de 

pesca esportiva, comercial e subsistência ribeirinha. 

 

Corredor Ecológico 

A criação do Corredor Ecológico da Reserva Florestal Adolpho Ducke e Puraquequara foi 

em decorrência do Inquérito Civil Público n º. 1.13.000.001650/2013-91 e o Termo de Compromisso n 

º. 006/2015 assinado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Ministério Público Federal, 

que teve como objetivo mitigar e compensar os impactos do licenciamento da Linha de Transmissão 

Jorge Teixeira/Lechuga. 

Esse corredor possui área de 2.396 hectares e está localizado na zona de transição do 

município de Manaus, dentro dos limites da Área de Proteção Integral Adolpho Ducke, tendo seu 

início nos limites da Reserva Experimental Adolpho Ducke, se estendendo até o rio Puraquequara. 

 

BR-319 - Apoio ao processo de elaboração do plano de monitoramento  

A Sema participou do grupo de trabalho para a elaboração do plano de monitoramento do 

trecho da BR-319, que se inicia no município do Careiro da Várzea até Humaitá, no sul do Estado do 

Amazonas, tendo como atividade a proposta e delimitação da área de abrangência do plano; 

levantamento e áreas protegidas dentro da área proposta; e caracterização fundiária da área de 

abrangência. 

Em parceria com a Conservação Internacional, foi realizada a 1ª Oficina de Planejamento da 

BR-319, com representantes de órgãos públicos estaduais e federais e organizações não 

governamentais.  
Durante a Oficina de Planejamento da Matriz Econômica Ambiental do Estado do 

Amazonas, realizada no Amazon Golf Resort, discutiu-se com os representantes de órgãos públicos 

estaduais e federais e organizações sociais civis o eixo temático sobre a governança da BR-319. 
Realização da 2ª Oficina de Planejamento da BR-319 com a parceria GIZ, Conservação 

Internacional, tendo a participação de representantes dos órgãos públicos municipais, estaduais e 

federais e organizações não governamentais. O objetivo dessa oficina foi mapear as ações e projetos 

existentes ao longo da BR-319. 

 

Lei de Gestão de Florestas Públicas 

Em 2016 tiveram início as discussões da nova Matriz Econômica Ambiental do Amazonas, 

com a proposta de construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o Estado. 

Dentre os temas sugeridos para a geração de renda aliados à conservação ambiental está a produção 

madeireira.  
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Para atingir a meta de 2,4 milhões de m3 de madeira manejada em tora até o ano de 2018, 

pretende-se investir no fortalecimento dos órgãos envolvidos na gestão florestal, desconcentrar as 

atividades de licenciamento ambiental, criar uma política florestal no Amazonas e implantar a Gestão 

de Florestas Públicas.  

Foi elaborada minuta de lei estadual para a gestão de florestas públicas visando atender a 

todas as modalidades de gestão florestal permitidas, assegurando aos atores de diferentes interesses e 

arranjos utilizarem os bens e serviços oriundos da floresta, sem prejuízo para o ecossistema, gerando 

renda e desenvolvimento econômico e social.  

Além de uma série de dispositivos que garantem a transparência e o cumprimento das 

exigências previstas na legislação, a lei traz a criação do Cadastro Estadual de Florestas Públicas, do 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal e da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão Florestal.  

Essa lei tornará o Estado do Amazonas mais competitivo em relação aos demais estados da 

região Norte que já iniciaram os processos de gestão de suas florestas públicas e encontraram no 

modelo uma forma de geração de renda e proteção de seus recursos.  

A implementação das concessões promoverá o desenvolvimento da indústria madeireira de 

forma ambientalmente sustentável. Além disso, os concessionários realizarão pagamentos trimestrais 

referentes à madeira e demais produtos e serviços efetivamente explorados. A proposta é que os 

recursos sejam distribuídos entre o município, o órgão ambiental responsável pelo licenciamento e 

fiscalização, o órgão gestor da concessão e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal (FEDF).  

 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Amazonas é um dos Estados mais preservados, com 97% dos ambientes florestais 

conservados e aproximadamente 52% de seu território transformado em áreas protegidas (Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas).  

O Governo Estadual faz a gestão das 42 unidades de conservação, num total de 18.787.397,29 

hectares, que representa 12,05% da área do Estado. Dessas 42 áreas protegidas, 34 pertencem ao grupo 

de uso sustentável, ou seja, possuem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável dos recursos naturais e oito compõem o grupo de proteção integral, que tem 

como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais 

(SEUC - Lei Complementar Nº 53 de 5 de junho de 2007). 

Para a consolidação das UCs e o fortalecimento das estruturas sociais e de conservação, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Formação de Agentes Ambientais Voluntários (AAV), que possui um cadastro de 823 

voluntários, contemplando 32 Unidades de Conservação; 
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• Programa de Monitoramento da Biodiversidade e do Uso de Recursos Naturais em Unidades 

de Conservação Estaduais do Amazonas (ProBUC) - tem como objetivo gerar conhecimento 

sobre o destaque da biodiversidade e as ameaças à sua integridade ecológica, desenvolvido nas 

UCs RDS Puranga Conquista, RDS Madeira, RDS Uacari, Parque Estadual Rio Negro Setor 

Norte, RDS do Uatumã e Resex Canutama; 

• Atividades para estabelecer as unidades amostrais visando a implantação do Protocolo mínimo 

da biodiversidade em Unidades de Conservação apoiadas pelo Arpa - iniciaram nas UCs RDS 

Uatumã, Mosaico do Apuí, Parque Matupiri, Resex de Canutama e RDS Igapó Açu; 

• Fortalecimento dos fóruns de tomada de decisão nas UCs - Conselhos Gestores. Das 42 UCs 

existentes, 33 possuem conselhos gestores constituídos e operando. No ano de 2016 foram 

realizadas cerca 56 reuniões; 

• Uso Público - uma das alternativas para geração de renda e para a gestão das áreas protegidas 

nas UCs do estado do Amazonas, além da pesca. Foram atendidas 8 UCs e cerca de 310 

moradores e usuários.  

 

Para o fortalecimento da gestão das UCs, a Sema, juntamente com parceiros e apoio do 

Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), empreendeu esforços para a realização dos 

diagnósticos e estudos biológicos, sociais e fundiários para a elaboração dos planos de gestão das 

seguintes UCs: Plano de Gestão da RDS Amanhã (Barcelos, Codajás, Coari e Maraã); Plano de Gestão 

da RDS Piagaçu Purus (Beruri, Tapauá, Anori, Coari); Plano de Gestão RDS Rio Negro (Novo Airão, 

Iranduba, Manaus e Manacapuru). 

 

Povos e Comunidades Tradicionais – Conselho e Comitê 

Por meio da criação de espaços de discussão e deliberação coletivas entre 

representantes do poder público em todas as esferas, instituições de ensino e pesquisa, entidades 

representantes de movimentos sociais e a sociedade civil organizada, tem sido possível a inserção das 

demandas dos povos e comunidades tradicionais nas políticas públicas. O Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais realizou três reuniões para estudo de 

reestruturação do Conselho e início da revisão da Lei 3.525 de 15 de julho de 2010.  

A Sema vem conduzindo um processo de articulação interinstitucional, composta por 13 

instituições por meio do Comitê Técnico da Piaçaba, que tem resultado no planejamento e realização 

das ações previstas no Plano de Trabalho do Termo de Cooperação Técnica da Piaçaba voltadas à 

promoção e ao fortalecimento da cadeia produtiva, bem como à melhoria da qualidade de vida das 

famílias envolvidas, visando a manutenção dessa atividade secularmente realizada pelos povos e 

comunidades tradicionais, com o objetivo principal de promover a conservação dos recursos florestais 

do Amazonas.  
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Gestão de Recursos Hídricos 

 

Na gestão dos recursos hídricos no Estado, foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

• Aprovação de Resoluções no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/AM):  

a) Resolução CERH/Am N° 01, de 19 de Julho de 2016 - estabelece critérios técnicos a 

serem utilizados pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para o 

processo de análise de pedido de outorga do direito de uso de recursos hídricos de 

domínio do estado do Amazonas;  

b) Resolução CERH/Am n° 02, de 19 de julho de 2016 - estabelece critérios e classifica 

os usos insignificantes de derivação, captação, acúmulo e lançamento de recursos 

hídricos de domínio do estado do Amazonas, que são dispensados de outorga; 

c) Resolução CERH/Am n° 03, de 21 de setembro de 2016 - dispõe sobre a divisão do 

estado do Amazonas em nove regiões hidrográficas, para fins de gerenciamento de 

recursos hídricos e dá outras providências. 

 

• Minutas de Decretos encaminhadas à Casa Civil - Decreto que cria o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Puraquequara; e Decreto de adesão do estado do Amazonas ao 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica junto à 

Agência Nacional de Água (ANA) que prevê aporte de recursos em parcelas anuais pela 

ao órgão gestor de recursos hídricos no Estado, considerando o cumprimento de metas. 

 

• Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos: 

a) Transmissão e disponibilização de dados telemétricos referentes à prevenção de 

eventos hidrológicos críticos (secas e inundações) que são emitidos pelas Plataformas 

de Coleta de Dados (PCDs) para diversas instituições tais como: prefeituras, Defesa 

Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Governo, Agência Nacional de Águas 

(ANA) e Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Essas informações são fornecidas por 

meio de boletins semanais, juntamente com os focos de calor e de incremento de 

desmatamento ocorridos no Estado. 

b) Instalação de duas Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) nos municípios de Lábrea 

(Rio Purus) e Humaitá (Rio Madeira), conforme o cumprimento de metas do Contrato 

nº 115/ANA/2013 - Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das 

Águas (Progestão), ampliando para sete a operação de rede telemétrica de coleta de 

dados da responsabilidade do Estado; 

c) Manutenção corretiva das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) dos municípios de 

Manaus, Tabatinga, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa, Tefé e Manacapuru. 
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• Capacitação Técnica 

Foram realizados cursos de capacitação setorial, conforme as metas estaduais, 

preestabelecidas pelo Contrato de n° 115/ANA/2013/Progestão, a saber: 

a) Curso Internacional de Medição de Descarga Líquida em Grandes Rios: técnicas de 

medição, realizado no município de Manacapuru; 

b) Oficina de Capacitação do Progestão para o preenchimento adequado e consistente das 

informações pertinentes sobre águas subterrâneas no Cadastro Nacional de Usuários de 

Recursos Hídricos (CNARH), realizada em Brasília/DF; 

c) Oficina para Definição das Competências do Projeto Desenvolve RH, realizada pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), em Brasília (DF), com o objetivo de elaborar o Plano 

de Desenvolvimento de Competências, no âmbito da Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano/MMA e 27 Órgãos Gestores Estaduais com o apoio da ANA; 

d) 4ª Oficina de Planejamento e Acompanhamento realizada em Manaus pelos técnicos da 

ANA, com o objetivo de acompanhar e planejar as ações para aprimorar a gestão dos 

recursos hídricos no Estado e atingir os níveis das variáveis previstas no Progestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

245 

 

PLANEJAMENTO, GESTÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), desenvolve ações de planejamento e de 

políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ciência, tecnologia e inovação. Por orientação 

do Governo do Estado, vem aprimorando a gestão, o incentivo ao desenvolvimento econômico e a 

política de atração de investimentos, e ainda a disseminação de informações estratégicas sobre o 

Amazonas. Também tem atuado com enfoque na diversificação e interiorização da matriz econômica 

do Estado no desenvolvimento da ciência, na modernização tecnológica e dinamização da inovação, 

além de realizar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de Governo, com 

transparência e respeito, promovendo a melhoria contínua de políticas públicas, com produtividade e 

bons serviços junto à sociedade.  

 

Matriz Econômica Ambiental do Amazonas 

Trata-se de iniciativa que, reconhecendo os aspectos positivos da recente evolução econômica 

baseada no modelo Zona Franca de Manaus, incorpora ao processo de desenvolvimento do Estado a 

valorização econômica de seus recursos naturais, posicionando o Amazonas como um ator 

fundamental na resposta aos maiores desafios globais, que são a escassez de água e de alimentos, 

posto que detém ativos ambientais capazes de colaborar eficazmente no enfrentamento desses 

desafios, despontando nesse cenário como grande provedor de serviços ecossistêmicos essenciais. 

A Nova Matriz Econômica Ambiental do Estado, organizada pela Seplancti, Sema, Sepror e 

Sead, é a proposta do Governo do Amazonas para consolidar a economia com a diversificação e 

interiorização do desenvolvimento do Estado, por meio da utilização dos recursos naturais, 

assegurando o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM). 

Para um entendimento preliminar dos desafios a serem enfrentados, foram realizadas oficinas 

de trabalho denominadas “Jornadas de Desenvolvimento”, que se caracterizaram como primeiro passo 

de discussão com a comunidade, e geraram um marco inicial no processo de diagnóstico do status quo 

e de identificação das expectativas e preocupações nas seguintes áreas estratégicas: Cadeia Produtiva 

do Pescado; Fruticultura; Produção Florestal madeireiro e não madeireiros; Fitocosméticos; Fármacos 

e Química Fina; Turismo; Minérios; Energia, Logística e Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Com o intuito de estabelecer um Marco Legal que garanta a implementação e a 

sustentabilidade das ações da Matriz Econômica Ambiental do Amazonas, foi elaborada uma proposta 

de lei para instituição da nova Política Econômica-Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. 
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PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

 No intuito de enfatizar o planejamento governamental voltado a atividades de infraestrutura 

e transporte, a Seplancti, em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), reavaliou 

o Programa Amazonas 2020, dando origem aos Programas Amazonas Mais Competitivo - Transporte 

e Amazonas Mais Competitivo - Infraestrutura. Numa ideia geral, o objetivo é proporcionar ao estado 

do Amazonas a melhoria da infraestrutura de transporte e mobilidade urbana existente, bem como a de 

saneamento básico, energia e telecomunicações, visando o aumento de competitividade.   

 

Plano Plurianual 

O Governo do Amazonas tem envidado esforços com ações de planejamento, controle e 

avaliação das políticas públicas, num trabalho conjunto com os órgãos da administração direta, 

indireta, empresas públicas estaduais e fundações, do poder executivo, bem como os órgãos dos 

poderes legislativo e judiciário, para que a sociedade seja contemplada com os serviços 

governamentais.  

O principal instrumento de planejamento é o Plano Plurianual (PPA), com vigência de quatro 

anos, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de 

duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e 157 da 

Constituição Estadual. No ano de 2016, atendendo o determinado pela legislação, foi realizada a 

Avaliação do PPA 2012-2015, exercício 2015; o Monitoramento da execução dos programas e ações 

do PPA 2016-2019, exercício 2016; e a Revisão do PPA para o período 2017-2019. As visitas técnicas 

aos órgãos possibilitaram o suporte adequado na execução das fases do Plano. 

Com o objetivo de facilitar e agilizar a consulta dos programas e ações do governo, foi 

elaborado o PPA de Bolso 2016-2019, exercício 2016, disponibilizado para consulta no site da 

Seplancti (www.seplancti.am.go.br).  

 

Anuário Estatístico 

É um documento produzido anualmente, e se encontra na sua 28ª Edição - exercício 2015, 

elaborado em 2016, onde são agregados dados e informações sobre as características geográficas, 

demográficas, sociais e políticas do Estado, bem como dados sobre economia e finanças. 

 

Amazonas em Mapas  

Produto em sua primeira edição que tem por objetivo demonstrar os municípios do estado do 

Amazonas em forma de mapas geoprocessados, com informes sobre os aspectos ligados à 

caracterização territorial e física, geoambientais, demografia, índice de desenvolvimento humano, 

infraestrutura, emprego e renda, economia, agricultura, pecuária, piscicultura, transporte, segurança, 
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saúde e educação, permitindo conhecimento sobre os mais variados aspectos da realidade amazonense, 

contribuindo desta maneira para o planejamento urbano regional. 

A partir dos mapas temáticos elaborados no “Amazonas em Mapas”, pode-se estabelecer 

comparações entre os municípios; identificar aqueles que estão em melhor ou pior situação para o 

indicador estudado; avaliar a presença de agrupamentos de municípios, assim como efetuar uma 

comparação espaço-temporal para determinado indicador. Ressalta-se que também foram elaborados 

textos analíticos que descrevem cada aspecto mapeado, não se esgotando nesses textos as diversas 

análises que podem ser realizadas a partir da interpretação dos mapas, realizando-se todavia apenas 

uma breve introdução sobre cada aspecto do Amazonas incluído neste trabalho. 

 

Produto Interno Bruto do Amazonas (PIB) 

Em 2015 o Produto Interno Bruto do Estado do Amazonas foi de R$ 92,3 bilhões de reais, 

assim distribuídos: Agropecuária: R$ 3,3 bilhões, Indústria R$ 32,6 bilhões, Serviços R$ 40,4 bilhões, 

e impostos incidentes sobre a produção, R$ 15,9 bilhões de reais. O carro chefe da economia 

amazonense continua sendo a atividade de serviço, com 43,8%, vindo em seguida o setor industrial, 

com 35,3%,  impostos, com 17,2%, e por último a agropecuária, com apenas 3,6%. Em relação aos 

demais estados brasileiros, o Amazonas permanece na 15º posição e na segunda posição da região 

Norte.  

 

Sistema de Informações Governamentais do Amazonas (e-Siga) 

Para a divulgação das ações e informações do Governo, em atendimento à Lei 12.527 de 

acesso à transparência, utiliza-se o Sistema de Informações Governamentais – e-Siga, por meio do 

qual são disponibilizados levantamentos diversos com atualizações mensais. 

No portal pode-se consultar gráficos e tabelas de indicadores da atuação das Secretarias de 

Estado, módulos de comentários de análises técnicas para os indicadores, dados por município com 

facilidades de acesso à informação, mapas interativos do google maps com indicação geográfica das 

delegacias de polícia, informações sobre o desempenho de análise de rendimento das escolas da rede 

estadual de ensino e outras informações. O sistema e-Siga em 2016 disponibilizou mais de 1.500 

indicadores à população com mais de 9.500 acessos.   

 

Indicadores de Desempenho do Estado do Amazonas (IDEA)  

O Idea é um produto derivado do sistema de Indicadores Governamentais do Amazonas (e-

Siga) que compõe um conjunto de 81 indicadores agregando áreas ambientais, demográficos, 

socioeconômicos, e outros, com acompanhamento mensal, com destaque para os seguintes: a 

Secretaria de Estado do Trabalho captou em média 980 empregos no Estado, com crescimento de 41% 
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no comparativo do ano 2015; Na Saúde, pela Fundação de Vigilância em Saúde, foram diagnosticados 

1.655 casos de dengue e, no comparativo em relação ao ano de 2015, houve redução de 30%.  

 

GESTÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Em 2016 foram desenvolvidas novas ações estratégicas visando ao desenvolvimento 

econômico do Estado do Amazonas, envolvendo tanto aquelas de execução direta, a exemplo das 

políticas industrial e a da geodiversidade estaduais, como aquelas inerentes à coordenação e 

articulação das demais ações de desenvolvimento econômico executadas por outras Secretarias e/ou 

empresas estatais.  

 
Política de Atração de Investimentos ao Estado  

A atração de investimentos nacionais ou estrangeiros, geradores de emprego e renda, é 

fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Apesar das dificuldades 

financeiras, em 2016 foram realizadas as seguintes atividades:  

• Prospecção junto a organismos nacionais e internacionais de recursos para 

investimentos produtivos no Estado; 

• Prospecção de empresas com potencial de investimento no Estado; 

• Recepção e acompanhamento de investidores pelo Governo do Estado, por meio da 

Seplancti. 

 

Nova Lei da Política de Incentivos Fiscais do Amazonas 

Diante da prorrogação da Zona Franca de Manaus (ZFM) até 2073 e da reforma tributária do 

ICMS, que vem ocorrendo no âmbito federal, é extremamente necessário o estabelecimento de uma 

nova Política de Incentivos Fiscais Estaduais, já que a política atual, prevista na Lei 2.826/03, tem seu 

prazo de validade somente até 2023. Em 2016 foram realizadas as seguintes atividades: 

• Reformulação da Comissão Especial para elaborar proposta de reforma da legislação 

sobre a Política Estadual de Incentivos Fiscais, criada pelo Decreto nº 36.151/15; 

• Reinstalação da Comissão Especial para elaborar proposta de reforma da legislação 

sobre a Política Estadual de Incentivos; 

• Estudos para a nova Política Estadual de Incentivos Fiscais.  

 

Redesenho e Informatização dos Processos de Controle de Incentivos Fiscais  

Buscando a desburocratização e a eficiência das atividades de concessão e controle de 

incentivos fiscais estaduais, identificou-se a necessidade de um novo sistema informatizado capaz de 

se integrar aos demais sistemas da Seplancti e da Sefaz, bem como para facilitar as atividades do 

empresariado local incentivado. Foram realizadas as seguintes atividades: 
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• Conclusão do projeto para o novo sistema integrado e acessível pela Internet, 

envolvendo todos os processos inerentes ao controle dos incentivos fiscais, desde a 

análise dos projetos, que serão submetidos ao Codam, até a expedição do laudo 

técnico, de forma automática e integrada aos sistemas informatizados da Seplancti e 

da Sefaz; 

• Assinatura do Contrato para construção do Sistema pela Empresa Estadual de 

Processamento de Dados (Prodam); 

• Planejamento da execução e construção das primeiras etapas do Projeto. 

 

Rede para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) 

Com o objetivo de desburocratizar a abertura e formalização de empresas e negócios, 

reduzindo consideravelmente o tempo dessas atividades, o Governo do Estado, por meio da Seplancti, 

coordena as ações da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 

Negócios (Redesim), instrumento de desburocratização fundamental para alavancar a economia, 

especialmente das micro e pequenas empresas. A Redessim visa integrar on line, todos os órgãos 

envolvidos na formalização e abertura de negócios, a exemplo da Junta Comercial, Receita Federal, 

Sefaz, órgãos ambientais e prefeituras Municipais. Em 2016 foram realizadas ações na Capital e em 

alguns municípios do Interior para implantação do sistema e capacitação dos usuários. 

 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Amazonas (ZEE) 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um programa nacional, realizado e 

coordenado no âmbito estadual, para levantamento, análise e integração das informações (biotipo, 

físico, social, econômico, jurídico e institucional) do Estado e de cada uma das sub-Regiões, com 

diretrizes e ações específicas para o desenvolvimento sustentável de cada área. Em 2016 foram 

realizadas as seguintes atividades: 

• Planejamento para realização do ZEE em todo o Estado do Amazonas; 

• Estabelecimento da metodologia a ser utilizada na realização ZEE no Estado; 

• Elaboração do Edital para realização do ZEE das regiões do Rio Madeira, Baixo 

Amazonas e Metropolitana. 

 

Plano Diretor Estadual de Mineração, Óleo e Gás 

O Plano Diretor Estadual de Mineração, Óleo e Gás é uma ferramenta que traz as diretrizes 

para as atividades de mineração no Estado, fundamental para dar segurança jurídica aos investidores 

de mineração no Amazonas. Em 2016 foram realizadas as seguintes atividades: 

• Estudos sobre o Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás; 
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• Execução de cooperação com a Companhia de Pesquisas Minerais (CPRM) na 

revisão e atualização do projeto preliminar, e a produção de mapas.  

 

Projeto do Polo de Fertilizantes (Silvinita/Potássio)   

Em 2016 foram realizadas diversas tratativas para implantação imediata desse projeto, 

inclusive estudos para possíveis concessões de incentivos fiscais, uma vez que o produto perdeu 

competitividade para venda no Brasil, diante da baixa do preço internacional, da diminuição dos 

custos do frete internacional, decorrente da baixa do preço do petróleo, e pela desoneração dos tributos 

federais na importação de fertilizantes. 

 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Amazonas   

Os APLs são uma estratégica nacional de desenvolvimento que consiste na realização de 

ações integradas de políticas públicas, buscando mudar a lógica da ação individualizada, para a 

atuação dos vários agentes que articulam o desenvolvimento local e regional, visando ao aumento de 

competitividade nas diversas cadeias produtivas, tanto aquelas já existentes como as novas. Em 2016 

foram realizadas as seguintes atividades: 

• Participação em reuniões nacionais junto ao MDIC para nivelamento e retomada dos 

trabalhos; 

• Planejamento para retomada dos trabalhos dos APLs definidos como prioritários 

para continuidade do programa: Fitoterápicos e Fitocosméticos; Polpas, extratos e 

Concentrados de Polpas Regionais; Fécula e Farinha de mandioca; Produção de 

Pescado; Madeiras, Móveis e Artefatos; Artesanato; Construção Naval; Turismo 

Ecológico e Rural; Produtos e Serviços Ambientais e Base Mineral; 

• Definição da Estrutura de Gestão (Comitê Gestor, Comitê Técnico e Grupos de 

Trabalho) para o funcionamento e controle dos APLs. 

 

Corredor Manaus/ Centro-Oeste/Manaus, com entrepostos em Humaitá (AM) e Tangará da 

Serra (MT) 

Trata-se de um projeto de logística que objetiva fomentar as exportações de soja do estado 

do Mato Grosso (MT), aproveitando os espaços vazios de retorno das cargas que chegam da Ásia para 

a Zona Franca de Manaus, além da redução de custos para o abastecimento de produtos agrícolas 

mato-grossenses (especialmente soja e milho) para produção de ração no Amazonas, bem como a 

distribuição de produtos da ZFM no Brasil, por meio do estado do Mato Grosso. Serão criados 

entrepostos em Manaus e Humaitá (AM) e em Tangará da Serra (MT). Com o início das operações, há 

uma perspectiva de geração de 2,6 mil empregos diretos e 0,8 mil indiretos no primeiro ano e de oito 
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mil empregos diretos e 13 mil indiretos, após a consolidação do projeto, além do barateamento dos 

insumos agrícolas para produção rural no Amazonas. 

Em 2016 foram realizadas as seguintes atividades: 

• Formalização de proposta por meio de Carta de Intenção ao Governo do Mato 

Grosso, etapa anterior à assinatura de Protocolo Confaz, à realização de processo 

licitatório para operação do Armazém em Mato Grosso. 

• Adequação da legislação estadual para contemplar as operações com os entrepostos 

de Manaus e Humaitá inerentes à entrada de produtos para exportação e consumo no 

estado do Amazonas. 

 

Apoio às Prefeituras do Interior 

 A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) mantém em sua sede 

um espaço de Apoio às Prefeituras, onde dispõe de equipe técnica especialmente dedicada em prestar 

assistência direta às prefeituras do interior. O projeto, iniciado em 2014, é voltado à organização 

administrativa, de engenharia e, ainda, de consultoria aos municípios, por meio de estudos e projetos, 

elaboração de convênios e contratos junto ao Governo Federal e instituições internacionais. 

 Em 2016 foram realizados projetos de infraestrutura para a recuperação de vicinais da cidade 

de Amaturá, no Alto Solimões, a fim de facilitar o escoamento da produção agrária no município, que 

também recebeu atenção na reforma e modernização da infraestrutura esportiva, com o projeto para a 

quadra poliesportiva. Ainda no Alto Solimões, a Companhia elaborou projeto do novo estádio 

municipal de Benjamin Constant, com o intuito de estimular o convívio social e coletivo da população. 

 Para o município de Maraã, elaborou o projeto de Construção da Casa do Centro de 

Referência de Assistência Social (Cras), uma unidade pública de execução de serviços de proteção 

social básica, para coordenação da rede de serviços socioassistenciais, no valor de R$ 687.374,67. 

Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE) o projeto de 

fomento para a produção de farinha e fécula de mandioca no Amazonas, com investimentos que 

somam R$ 2,05 milhões, sendo R$ 1 milhão de investimentos do Governo do Estado, por intermédio 

de aporte de capital, para geração de empregos diretos e assentamento de cerca de 300 famílias rurais 

para a produção de mandioca, farinha e fécula. 

Na área de desenvolvimento de negócios regionais, confirmou integração no Comitê de 

Apoio ao Desenvolvimento do Agronegócio no Amazonas (CADAAM), criado pela Federação das 

Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas 

(FAEA), com objetivo de impulsionar o aproveitamento sustentável das riquezas regionais. 

A Companhia fechou o ano focada no desenvolvimento de um Banco de Dados, a fim de 

identificar possíveis oportunidades de realização de projetos para alavancar o setor produtivo na região 

e gerar novos negócios, estudos técnicos, projetos de engenharia e assessoria e consultoria às empresas 
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regionais. Trata-se de uma ferramenta para apoiar as ações da Seplancti, Sepror, o Comitê 

CADAAM/Fieam e a FAEA, com catalogação e mapeamento das empresas de produtos regionais 

ativas instaladas no Amazonas, contendo, de acordo com o potencial produtivo de cada região, as 

seguintes informações: insumos; mercado, formação profissional, capacidade produtiva e necessidade 

de vicinais e intermunicipais, para alavancar o processo produtivo, como fonte de consulta 

permanente. 

 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS (CODAM) 

 

O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) é um órgão colegiado, 

vinculado ao gabinete do Governador do Estado, com funções de assessoramento ao chefe do Poder 

Executivo nos assuntos referentes ao desenvolvimento econômico e social e na formulação da política 

de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado. 

No ano de 2016, as seis Reuniões Ordinárias do Conselho aprovaram 206 projetos, sendo 26 

na Reunião 260ª, 46 na Reunião 261ª, 39 na Reunião 262ª, 34 na Reunião 263ª e 34 na Reunião 264ª e 

27 na Reunião 265ª. Destes 206, 45 projetos foram de implantação. Abaixo segue gráfico comparativo 

do período: 

 
Fonte: Seplancti 

 

No mesmo período, a mão de obra projetada para os projetos aprovados nas seis reuniões foi 

de 8.939, tendo este dado apresentado significativo crescimento em relação ao mesmo período de 

2015, quando o valor foi de 6.319, demonstrando que, embora discretamente, o Polo Industrial de 

Manaus retoma sua tendência de crescimento anterior ao período de crise, conforme demonstrado 

abaixo, ressalvando que a projeção é para os três anos seguintes à efetiva implantação do projeto: 
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Fonte: Seplancti 

 

Em relação aos investimentos, o montante foi da ordem de R$ 8.740.546.938, sendo somente 

a quarta reunião do ano responsável por mais de R$ 3 bilhões desta quantia. Destacam-se no período 

os projetos da BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia Ltda., para fabricação de 

motocicletas; Positivo Informática S/A, para produção de terminal de captura de dados; Klabim S/A, 

para fabricação de chapas e caixas de papelão; e Boreo Indústria de Componentes Ltda, para 

manufatura de unidades de armazenamento do tipo SSD: 

 
Fonte: Seplancti 
Nota: dados em reais 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Em continuidade à política de ampliação de relações internacionais para fomentar o 

relacionamento institucional com entidades que apoiam as missões do Governo do Amazonas e 

acompanhar o receptivo de visitantes estrangeiros, foram realizadas diversas atividades incluindo a 

articulação de parcerias destinadas ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e científico junto a 

organizações governamentais e não governamentais, agentes diplomáticos brasileiros e do exterior, 

dentre outras a seguir elencadas: 

• Cerimônia de Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto de Tecnologia da Califórnia (CALTECH), 

para ampliar oportunidades de intercâmbio e pós-graduação em diversas áreas; 

• Participação na reunião realizada pela Organização do Tratado de Cooperação  

Amazônica (OTCA) no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/ 

MCTIC), em Manaus, visando aproximar e estreitar as relações com governos e 

organizações do Amazonas que trabalham com desenvolvimento sustentável e social 

na bacia amazônica; 

• Reunião de apresentação da Hong Kong Trade and Development Council – HKTDC 

na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), visando apresentar os 

objetivos e as formas de cooperação da HKTDC – Agência de Comércio e 

Desenvolvimento de Hong Kong, China; 

• Participação no Encontro dos Núcleos Estaduais e Reunião do Arco Norte, 

promovido pelo Ministério da Integração, em Boa Vista, Roraima; 

• Missão à cidade de Caiena (Guiana Francesa), com o intuito de participar do 

Lançamento do Programa Interreg Amazônia (PCIA), objetivando o 

desenvolvimento integrado da Guiana Francesa e de seus vizinhos: 

Suriname/Guiana, Amapá, Pará e o Amazonas.   

• Participação nas reuniões do Núcleo de Desenvolvimento e Integração da Faixa de 

Fronteira (NIFFAM). 

• Recepção a 24 Comitivas Internacionais.  

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

As dificuldades econômicas e financeiras enfrentadas pelo país no ano de 2016 demandaram 

um novo arranjo de ações com focos mais específicos nas oportunidades de negócios para o 

Amazonas, em consonância com as outras organizações governamentais do Estado. As ações 

desenvolvidas pela Seplancti foram expressivas para contribuir com a cultura de inovação, 

empreendedorismo e popularização da CT&I, assim sintetizadas: 
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Agenda Estratégica para o Desenvolvimento da Fruticultura Tropical Amazônica 

Foi elaborada uma Agenda Estratégica para o Desenvolvimento Econômico da Fruticultura 

Tropical Amazônica, no sentido de orientar as ações prioritárias a serem adotadas no âmbito da Nova 

Matriz Econômica Ambiental, com ênfase principalmente nos mercados de exportação e de insumos 

para a bioindústria.  

Com a contribuição de especialistas do Agronegócio de Fruticultura Tropical do Nordeste, 

foram debatidos os seguintes temas: Gestão e Sustentabilidade de Comercialização de Frutas 

Tropicais; Acesso ao Mercado Internacional de Frutas; Desafios de Produção e Acesso a Mercados; e 

Desafios da C,T&I para a Fruticultura Tropical no Amazonas. 

 

Contribuições da CT&I para o Desenvolvimento da Piscicultura no Estado do Amazonas 

O projeto “Contribuições da C,T&I para o Desenvolvimento da Piscicultura no Estado do 

Amazonas”, para submissão a edital de Pró-Estado/Fapeam, tem por objetivo aumentar a 

competitividade das cadeias produtivas da piscicultura no Amazonas, por meio de ações que permitam 

a produção em larga escala visando o atendimento dos mercados interno e externo, tais como compilar 

e analisar informações para organizar e inovar a cadeia produtiva atual da piscicultura do Estado, 

estabelecer unidades demonstrativas, que servirão de modelo para os produtores locais, estabelecer 

protocolos de criação das principais espécies e a capacitação de recursos humanos.  

 

Rede Castanha 

Dando continuidade às ações para o desenvolvimento e consolidação de informações 

científicas e tecnológicas para a castanha do Brasil (Bertholletia excelsa), a “Rede Castanha” 

organizou em 2016 reuniões técnicas que definiram segmentos e elencaram as prioridades de pesquisa 

e desenvolvimento, visando a diversificação da matriz econômica do Estado.  

 

Grafeno  

Com a participação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas 

(ICE/Ufam), foi promovido um conjunto de estudos e reuniões objetivando elaborar um Programa de 

Estado para desenvolver o conhecimento científico-tecnológico do grafeno, que contribua com a 

economia do setor industrial do Amazonas, que é fundamental para a manutenção e ganhos de 

vantagem competitiva industrial, e é estratégico na complementação da proposta de desenvolvimento 

do Polo de Química Fina no Estado. 
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13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é o maior evento científico e 

tecnológico do país. No Amazonas, o evento, em sua 13ª edição, se deu sob a coordenação da 

Seplancti. Nessa edição, foi adotada nova estratégia de ação, a partir da descentralização de suas 

atividades, no intuito de que a população visitante tenha facilidade de acesso às informações sobre a 

produção de CT&I do Estado.  

Com o tema “Ciência Alimentando o Brasil”, o público encontrou nos Centros de 

Convivência dos bairros Cidade Nova, Aparecida e Compensa atrações culturais e participou de 

atividades, entre exposições, feiras temáticas, campeonato de robótica, oficinas, conforme destaque: 

 

• EXPOCTI: Modalidade destinada à exposição de projetos e pesquisas das 

instituições parceiras; promoveu a difusão das atividades de CT&I, aproximando a 

população em geral do universo dos pesquisadores.   

• FEIRA GASTRONÔMICA: Feira Temática de gastronomia. Espaço destinado para 

o intercâmbio de saberes. Estimulou a promoção de pesquisas e a utilização de 

produtos regionais.  

• CULINÁRIA DA CIÊNCIA: Apresentou atividades para o despertamento do 

interesse e motivação dos estudantes da rede pública à mudança de hábitos 

alimentares, por meio de oficinas educativas sobre segurança alimentar e nutricional 

nos municípios de Manaus e Itacoatiara.  

• PAPO CIÊNCIA - Instituições parceiras levaram pesquisadores (de graduandos a 

doutores) às escolas da rede pública e privada de ensino, a fim de popularizar a 

ciência na forma de palestras, oficinas, mostras e workshops. 

• PORTAS ABERTAS - Instituições parceiras abriram suas portas para receber os 

visitantes e divulgar seus trabalhos ao público, por meio de palestras, minicursos, 

gincanas, oficinas e workshops. 

• CENTRO DE MÍDIAS - Consistiu na apresentação de Palestras/Seminários, por 

meio de recursos do Centro de Mídias da Seduc, para inserção da CT&I como 

prática interdisciplinar, alcançando todos os municípios do Amazonas. 

• IV FEIRA DE CIÊNCIAS DA AMAZÔNIA (FCA) - Feira de ciência temática 

promovida em parceria com a ABRIC e Seduc, com o objetivo de estimular a 

inovação e a criatividade de alunos secundaristas por meio da ciência, inovação e da 

resolução de problemáticas da nossa região amazônica. Premiou alunos que se 

destacaram em suas categorias, além de fornecer credenciais para feiras 

internacionais e nacionais.  
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• II CAMPEONATO DE ROBÓTICA - Reuniu estudantes construtores 

de robôs que competiram entre si para mostrar qual deles seria capaz de cumprir, da 

melhor forma possível, um determinado objetivo especificado; premiou alunos que 

se destacaram em seus níveis.  

 

2º Demoday Amazonas 

Com o objetivo de reunir investidores, empresas nascentes, empreendedores e boas ideias 

para formação de network e geração de negócios, a Seplancti realizou o 2º Demoday Amazonas, no 

qual as 10 principais startups (ideias ou empresas iniciantes que tenham como base a inovação) 

participaram de dinâmica de interação, visando aumentar suas chances em gerar empreendimentos de 

sucesso e atrair investimentos. 

 

Amazonas Inovador 

O Amazonas Inovador, evento vinculado à 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT), foi organizado pela Seplancti em novembro de 2016. Os participantes tiveram acesso à 

cultura do empreendedorismo e inovação, por meio de ciclos de palestras voltados para o tema, 

facilitando acesso ao conhecimento.  

 

AMPARO À PESQUISA   

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(Fapeam), tem garantido o apoio aos pesquisadores e aos estudantes para o desenvolvimento de seus 

projetos de pesquisa, ainda que em tempo de recessão econômica. Desse modo, tem sido possível dar 

continuidade aos diversos programas que permitem a realização de pesquisas científicas e 

tecnológicas, a inovação e a formação de recursos humanos em todos os níveis do ensino, de forma a 

promover o desenvolvimento social e econômico do Amazonas. 

Foram disponibilizados recursos para a realização de atividades-fim no âmbito de cinco 

linhas de ação, a saber: Fomento à Formação e Capacitação de Recursos Humanos para CT&I; 

Fomento à Pesquisa, Tecnologia e Inovação; Apoio à Infraestrutura e Organização Institucional para 

CT&I; Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação; e Apoio ao 

Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional.  

As ações apresentadas a seguir demonstram os resultados alcançados no ano de 2016. 

 

Captação de Recursos 

Um novo convênio foi assinado no decurso de 2016, com a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). O recurso captado do CNPq correspondeu à parcela por ela devida relativa ao Programa de 

Pesquisas para o SUS - PPSUS/2012, conforme evidenciado no quadro abaixo: 
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RECURSOS CAPTADOS POR INSTITUIÇÃO - 2016 

INSTITUIÇÃO VALOR  
(R$ 1,00) 

PERCENTUAL 

(%) 

Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz 649.893,00 39,41 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq 
1.000.000,00 60,59 

TOTAL 1.649.893,00 - 

    Fonte: Fapeam  
    Nota: Dados apurados até o mês de outubro de 2016. 

 

Também em 2016 foi aportado um total de R$ 1,19 milhão como contrapartida de convênios 

firmados, valor que permitiu à Fundação fomentar ações no âmbito da inovação, alfabetização 

científica, saúde e aprimoramento de recursos humanos, conforme se apresenta na tabela abaixo: 

 
REPASSES DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS CELEBRADOS, POR INSTITUIÇÃO - 2016 

CONVÊNIO VALOR  
(R$ 1,00) PERCENTUAL 

Programa de Apoio à Inovação Tecnológica em Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (TECNOVA) 382.320,000 32,10 

Programa Ciência na Escola (PCE) - Itacoatiara 70.116,35 5,89 

Programa de Apoio à Pesquisa para o SUS (PPSUS) 500.000,00 41,97 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos (PAT) 238.721,00 20,04 

TOTAL 1.191.157,35 - 

     Fonte: Fapeam – dados coletados até o mês de outubro de 2016. 
     Nota: Percentual correspondente ao aporte feito pela Fapeam, que compõe os recursos repassados. 
 

O quadro abaixo apresenta as principais atividades finalísticas realizadas pela Fapeam, onde 

foram investidos recursos na ordem de R$ 44,4 milhões, somados aos repasses do tesouro estadual e 

de convênio. 
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BOLSAS E AUXÍLIO-PESQUISA - 2016 

LINHA DE AÇÃO TESOURO 
(R$ 1,00) 

CONVÊNIO 
(R$ 1,00) 

Fomento à Formação e Capacitação de Recursos 
Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação 

26.327.507,79 1.870.759,86 

Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional 
e Internacional 

152.600,00 15.454,04 

Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Instituições Públicas e Privadas e no 
Setor Produtivo 

8.748.201,12 4.048.972,11 

Apoio à Consolidação e Modernização da 
Infraestrutura para Ciência, Tecnologia e Inovação 

1.249.613,90 627.682,36 

Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

1.440.040,38 0,00 

Subtotal 37.917.963,19 6.562.868,37 

TOTAL GERAL 44.480.831,56 

Fonte: Fapeam  
Nota: Valores liquidados computados até o mês de outubro de 2016.  

 

No âmbito das cinco linhas de ação vinculadas à atividade-fim, destaca-se o apoio à 

capacitação de recursos humanos para ciência e tecnologia, atividade que recebeu 64% dos recursos 

executados pela Fapeam em 2016. 

Desde o ensino básico, a Fapeam incentiva o contato de centenas de alunos com o universo 

científico, o que tem transformado a realidade da formação superior no Amazonas, com o relevante 

crescimento de mestres e doutores formados no Estado. 

Por conta da crise econômica, houve diminuição no número de editais lançados e de novas 

ações empreendidas, sendo priorizados os programas em andamento, principalmente os de formação 

de recursos humanos. Nesse sentido, foram lançados três editais, e o valor total disponibilizado de 

recursos utilizados foram de R$ 2.976.572,00. A seguir, são apresentados os editais e chamadas 

públicas lançadas em 2016. 
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EDITAIS LANÇADOS E RECURSOS ALOCADOS - 2016 

EDITAL/ 
RESOLUÇÃO/ 

CHAMADA 
PROGRAMA OBJETIVO RECURSOS  

(R$ 1,00) 

CHAMADA 
PÚBLICA № 

001/2016 

Programa Ciência 
na Escola 

PCE (FAS) 

O Programa Ciência na Escola é uma ação criada 
pela Fapeam, em parceria com a Fundação 
Amazonas Sustentável, para conceder bolsas aos 
professores residentes nas Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável. 

109.232,00 

EDITAL № 
001/2016 

Programa 
Ciência na 

Escola (PCE) 

O Programa Ciência na Escola é uma ação criada 
pela Fapeam que visa a participação de professores 
e estudantes em projetos de pesquisas científica e 
tecnológica a serem desenvolvidos nas escolas 
estaduais e municipais. 

2.867.340,00 

EDITAL Nº 
002/2016 

Prêmio Fapeam 
de Jornalismo 

Científico 

Incentivar a prática do jornalismo científico no 

estado do Amazonas, premiando trabalhos 

jornalísticos estimulando, assim a cultura de 

popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Sem valor 
pecuniário 

TOTAL 2.976.572,00                                                                                                                 

Fonte: Fapeam  
Nota: Dados coletados até o mês de outubro de 2016. 

 

Investimentos em bolsas 

As bolsas de pesquisa são reconhecidamente a mola propulsora do desenvolvimento 

científico no Estado. Concedidas por meio dos programas vinculados às atividades finalísticas da 

Fundação, elas dão o suporte necessário para que pesquisadores consigam desenvolver seus projetos. 

O investimento em bolsas em 2016 foi da ordem de R$ 36 milhões, evidenciando sua importância 

macro, uma vez que elas garantem a adesão de recursos humanos aos projetos de pesquisa.  

 
BOLSAS CONCEDIDAS POR PROGRAMA E VALOR INVESTIDO - 2016 

AÇÃO DE 
CONVERGÊNCIA PROGRAMA 

VALOR  
(R$1,00) TOTAL  

(R$ 1,00) Estado Convênio 

Formação de 
Recursos Humanos 

do Interior 

Programa Estratégico de Apoio à 
Integração de Estudantes do Interior às 
Ciências da Saúde - IC Saúde 

337.600,00 - 337.600,00 

Programa de Apoio à Formação de 
Recursos Humanos para o Interior do 
Estado do Amazonas (PROINT-AM) 

165.910,00 - 165.910,00 
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Continuação 

AÇÃO DE 
CONVERGÊNCIA PROGRAMA 

VALOR  
(R$1,00) TOTAL  

(R$ 1,00) Estado Convênio 

Formação de 
Recursos Humanos 

do Interior 

Programa Institucional de Apoio à 
Formação de Recursos Humanos Pós-
graduados para o interior do Amazonas 
- RH Interiorização 

3.459.048,00 - 3.459.048,00 

Formação de 
Recursos Humanos 

em Mestrado e 
Doutorado 

Programa Institucional de Apoio à 
Formação de Recursos Humanos Pós-
graduados do Estado do Amazonas - 
RH POSGRAD 

7.373.649,00 - 7.373.649,00 

Programa Institucional de Apoio à 
Formação de Recursos Humanos Pós-
graduados do Estado do Amazonas - 
RH Mestrado 

1.027.158,00 - 1.027.158,00 

Programa Institucional de Apoio à 
Formação de Recursos Humanos Pós-
graduados do Estado do Amazonas - 
RH Doutorado 

5.082.763,00 - 5.082.763,00 

Programa de Bolsas de Pós-Graduação 
em Instituições fora do Estado do 
Amazonas (PROPG-AM) 

494.811,00 - 494.811,00 

Iniciação Científica 

Programa de Apoio à Iniciação 
Científica (PAIC) 5.074.000,00 - 5.074.000,00 

Programa de Apoio à Iniciação 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação no Amazonas (PAITI) 

38.800,00 - 38.800,00 

Alfabetização 
Científica 

Programa Ciência na Escola (PCE) 1.025.480,00 - 1.025.480,00 

Programa Estratégico de 
Acompanhamento, Expansão e 
Interiorização do Programa Ciência na 
Escola (PRO-PCE) 

396.210,00 - 396.210,00 

Desenvolvimento 
Científico, 

Tecnológico e de 
Inovação 

Acordo de Cooperação Técnica para 
Apoio ao experimento de fertilização 
com CO2 na Floresta Amazônica - Face 
MCTI/Fapeam 

265.446,85 - 265.446,85 

Programa de Apoio à organização, 
Restauração e Divulgação das coleções 
biológicas do Estado do Amazonas – 
Coleções Biológicas 

87.408,00 - 87.408,00 

Acordo de Cooperação mútuo entre a 
Fapeam e a Fundect  290.858,00 - 290.858,00 

Programa de Desenvolvimento 
Científico Regional - DCR/AM/CNPq  252.800,00 - 252.800,00 

Programa de parcerias com a Natura  374.000,12 - 374.000,12 

Programa de Apoio à Fixação de 
Doutores no Amazonas (FIXAM) 1.926.000,00 - 1.926.000,00 
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Continuação 

AÇÃO DE 
CONVERGÊNCIA PROGRAMA VALOR  

(R$1,00) 
TOTAL  
(R$ 1,00) 

Desenvolvimento 
Científico, 

Tecnológico e de 
Inovação 

Programa Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia - 
INCTs/MCT/CNPq 

173.301,38 - 173.301,38 

Programa de Apoio à Criação e/ou 
Manutenção de Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NIT) 

7.816,00 - 7.816,00 

Programa Estratégico de Ciência, 
Tecnologia e Inovação das Fundações 
Estaduais de Saúde - PECTI-Saúde 

1.497.184,00 - 1.497.184,00 

Programa Estratégico de Ciência, 
Tecnologia & Inovação nos Programas 
de Pós-Graduação do Estado do 
Amazonas (PECTI-PG)  

196.352,00 - 196.352,00 

Programa de Apoio à Organização, 
Restauração e Divulgação de Acervos 
Documentais do Estado do Amazonas - 
Pró-Acervo 

111.150,00 - 111.150,00 

Programa de Consolidação das 
Instituições Estaduais de Ensino e 
Pesquisa - Pró-Estado 

43.300,41 - 43.300,41 

Programa de Apoio à Excelência 
Acadêmica- Pró-Excelência  37.748,00 - 37.748,00 

Programa de Apoio à Incubadora - Pró-
Incubadora 176.292,00 - 176.292,00 

Programa de Apoio à Gestão da 
Inovação e Transferência de Tecnologia 
- Pró Inovação (Protec) 

352.644,00 - 352.644,00 

Programa de Apoio à Pesca no Rio 
Negro - Pró-Pesca/Rio Negro 49.360,00 - 49.360,00 

Programa Estratégico de Transferência 
de Tecnologias para o Setor Rural - 
Pró-Rural 

1.954.440,00 - 1.954.440,00 

Convênio visando a cooperação 
Técnico-Científica e Capacitação de 
Técnicos e Tecnologista – Convênio 
Fiocruz 

- 367.088,00 367.088,00 

Programa de Apoio à Pesquisa para o 
SUS: Gestão Compartilhada em Saúde 
(PPSUS) 

- 60.222,00 60.222,00 

Programa de Excelência em Pesquisa 
Básica e Aplicada em Saúde (PROEP) - 176.992,00 176.992,00 

Programa de Apoio a Núcleos 
Emergentes (Pronem) - 21.792,00 21.792,00 
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Continuação 

AÇÃO DE 
CONVERGÊNCIA PROGRAMA VALOR  

(R$1,00) 
TOTAL  
(R$ 1,00) 

Desenvolvimento 
Científico, 

Tecnológico e de 
Inovação 

Programa de Apoio à Formação de 
Recursos Humanos no âmbito da Rede 
de Biodiversidade (RH Bionorte) 

- 286.313,35 286.313,35 

Programa de Apoio à Subvenção 
Econômica – Tecnova-AM - 569.286,00 569.286,00 

Programa de Apoio à Pesquisa – 
Universal 556.230,00 - 556.230,00 

Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento de Projetos - PAT - 652.480,00 652.480,00 

Formação 
Estratégica nas 

Áreas de 
Engenharias e 
Tecnologia da 

Informação 

Programa Estratégico De Indução À 
Formação De Recursos Humanos Em 
Engenharias E Em Tecnologia Da 
Informação Em Centros De Educação 
De Tempo Integral - Pró-
Engenharia/CETI 

824.318,00 - 824.318,00 

Programa Estratégico de Indução à 
Formação de Recursos Humanos em 
Engenharias e em Tecnologia da 
Informação em Centros de Educação de 
Tempo Integral - Pró-
Engenharia/Fucapi 

205.636,00 - 205.636,00 

Programa Estratégico de Indução à 
Formação de Recursos Humanos em 
Engenharias e em Tecnologia da 
Informação em Centros de Educação de 
Tempo Integral - Pró-
Engenharia/NOKIA 

189.440,00 - 189.440,00 

Programa Estratégico de Indução à 
Formação de Recursos Humanos em 
Engenharias e em Tecnologia da 
Informação em Centros de Educação de 
Tempo Integral - Pró-Engenharia 2014 

- 169.750,00 169.750,00 

Programa de Interiorização e 
Ampliação da Capacidade de Pesquisa 
em Tecnologia da Informação na 
Amazônia Ocidental - RH 
TI/Capacitação 

10.622,00 151.516,00 162.138,00 

Programa Estratégico de Indução à 
Formação de Recursos em Tecnologia 
da Informação - RH TI Ensino Médio 

100.228,00 - 100.228,00 

Cooperação 
Internacional 

Green Ocean Amazon Experiment - GO 
AMAZON - DOE USA/Fapeam/Fapesp 76.832,00 - 76.832,00 

Acordo de Colaboração Acadêmica 
com a Escola de Engenharia e Ciências 
Aplicadas - Fapeam/UEA/HAVARD 

56.000,00 - 56.000,00 
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Conclusão 

AÇÃO DE 
CONVERGÊNCIA PROGRAMA VALOR  

(R$1,00) 
TOTAL  
(R$ 1,00) 

Cooperação 
Internacional 

Programa de Tecnologia da Informação 
na Amazônia - Proti-Amazônia-
Mobilidade 

- 15.454,04 15.454,04 

Difusão da Ciência, 
Tecnologia e 

Inovação 

Programa de Apoio à Divulgação da 
Ciência - Comunicação Científica 119.400,00 0,00 119.400,00 

Programa de Apoio à Popularização da 
Ciência, Tecnologia e Inovação - POP 
CT&I 

47.620,00 0,00 47.620,00 

Programa Museu da Amazônia - 
MUSA 46.020,00 0,00 46.020,00 

TOTAL GERAL 34.503.875,76 2.470.893,39 36.974.769,15 
Fonte: Fapeam 
Nota: Dados coletados até o mês de outubro de 2016. 
 

Formação e Capacitação de Recursos Humanos para CT&I 

Uma das atividades mais expressivas da Fundação é o apoio à formação e capacitação de 

recursos humanos. Desde a educação básica, a Fundação atua no incentivo ao desenvolvimento da 

cultura científica, preparando-os para a futura vida universitária, permitindo a descoberta de talentos e 

promovendo a capacitação em alto nível (mestrado e doutorado) de profissionais amazonenses, tanto 

no Estado como nas melhores universidades do país.  

No ano de 2016 foi possível garantir que os estudantes já contemplados com bolsas de 

mestrado e doutorado, concedidas em editais anteriores, continuassem recebendo o benefício dentro e 

fora do Estado. O Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu no Estado do Amazonas – 

POSGRAD teve um aumento de 8% no quantitativo de bolsas, reflexo da criação de novos programas 

no Estado, criando oportunidades de capacitação no Amazonas. As novas edições PCE, PCE-FAS 

tiveram seus quantitativos de bolsas preservados, sendo retirado do edital o auxílio-pesquisa, gerando 

com isso uma economia de aproximadamente R$ 3 milhões. Já o Programa PAIC teve seu quantitativo 

de bolsas reduzido em 50% na esteira do corte de bolsas de iniciação científica realizados pelas 

agências federais CNPq e CAPES. 

 
BOLSAS NOVAS E SÉRIE HISTÓRICA POR NÍVEL DE FORMAÇÃO 

NÍVEL DE ENSINO BOLSAS NOVAS CONCEDIDAS 
2016 

TOTAL GERAL POR 
NÍVEL  

2003/2016 

Ensino Fundamental e Médio 2.186 16.714 

Graduação 763 15.460 

Pós-Graduação – Mestrado 432 3.917 

Pós-Graduação – Doutorado 184 1.920 

TOTAL 3.565 38.011 
Fonte: Fapeam . 
Nota: Dados coletados até o mês de outubro de 2016. 
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Programa Ciência na Escola - PCE 

No ano de 2016 foi possível garantir a continuidade do PCE, referência em alfabetização 

científica no País. Os projetos desenvolvidos têm impacto direto nas escolas, pois ampliam o horizonte 

dos alunos e levam conhecimentos e novas experiências ao corpo escolar, afetando diretamente as 

comunidades ao redor das escolas. 

Foram 406 projetos aprovados com 2.482 bolsas concedidas para estudantes e professores de 

37 municípios do Amazonas. Também foi produzida uma edição especial do PCE da Fapeam, em 

parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), com vistas à participação de professores e 

estudantes de escolas públicas estaduais sediadas no Amazonas e localizadas nas Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável. A edição contemplou oito projetos das RDS de Mamirauá, Rio Negro e 

Juma, com 56 bolsas distribuídas entre professores e alunos.  

 

Pró-Engenharias e RH-TI,  

Outras iniciativas relevantes no incentivo de estudantes do ensino médio a se interessarem 

pelas carreiras tecnológicas são o Programa Estratégico de Indução à Formação de Recursos Humanos 

em Engenharias - Pró-Engenharias e o Programa Estratégico de Indução à Formação de Recursos 

Humanos em Tecnologia da Informação - RH-TI. Estes programas, pelo seu caráter estratégico, foram 

mantidos em 2016, beneficiando mais de 500 alunos da rede pública com investimentos da ordem de 

R$ 1,3 milhão. 

 

Incentivo à Iniciação Científica na Graduação  

A iniciação científica na graduação é uma importante atividade de preparo de alunos para se 

engajarem na carreira científica. Para incentivar os alunos de graduação do Amazonas a participarem 

no desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, a Fapeam fomenta o 

Programa de Apoio à Iniciação Científica do Amazonas (PAIC).   

No âmbito do PAIC, 14 instituições foram contempladas no ano de 2016 com 763 bolsas 

concedidas e investimento da ordem de R$ 5,1 milhões. 

Ainda no âmbito da iniciação científica da graduação, também foram aportados recursos aos 

programas de apoio Estratégico à Integração de Estudantes do Interior às Ciências da Saúde (IC-

SAÚDE) e Programa de Apoio à Iniciação Tecnológica no Amazonas (PAITI), com investimentos da 

ordem de R$ 376,4 mil em bolsas. 
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BOLSAS CONCEDIDAS NO ÂMBITO DO PAIC - 2016 

INSTITUIÇÃO QUOTAS INSTITUIÇÃO QUOTAS 

Censipam 3 FUAM 8 

Embrapa 20 FVS 5 

Fcecon 24 HUGV 8 

FHAJ 35 IFAM 30 

Fhemoam 15 INPA 35 

Fiocruz 15 UEA 260 

FMT-HVD 25 UFAM 280 

TOTAL 763 

Fonte: Fapeam 
 
 
Incentivo a Estudantes de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

O Programa de Apoio à Pós-Graduação Strictu Sensu (POSGRAD) e o Programa de Apoio à 

Pós-Graduação Stricto Sensu de Instituições de Ensino Particulares do Estado fomentam, com bolsas 

de estudo a realização de cursos de mestrado e doutorado a profissionais que se encontram fora do 

mercado de trabalho, incrementando, desta forma, as suas oportunidades de inserção laboral, bem 

como o engajamento na carreira científica e de docência.  

Em 2016, foram contempladas com bolsas de mestrado e doutorado a Universidade Federal 

do Amazonas (Ufam), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Instituto Federal do 

Amazonas (Ifam), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz). No total, foram 430 novas bolsas de mestrado e 183 de doutorado concedidas a estudantes 

dessas instituições, com investimento superior a R$ 7,3 milhões.  

 

Fomento à Inovação Tecnológica e Avanços na Pesquisa em Saúde, Sinapse da Inovação  

O Programa Sinapse da Inovação teve seus projetos implementados em 2016 e visa 

incentivar a constituição de novas empresas e levar ao mercado iniciativas inovadoras, que 

movimentem a economia estadual. Durante o ano, foram realizadas reuniões junto aos novos 

empreendedores, de forma a orientá-los quanto e como deverão investir o recurso de R$ 50 mil, 

aportado a cada ideia contemplada.  
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Atração de Recursos Humanos Altamente Qualificados 

A Fapeam incentiva a atração de doutores para o Amazonas, propiciando o fortalecimento 

dos grupos de pesquisas existentes, criação de novas linhas de pesquisa de interesse regional e o 

fortalecimento dos programas de pós-graduação e a interação com empresas para o desenvolvimento 

de inovação. No ano de 2016 foram aportados recursos da ordem de R$ 1,92 milhão ao programa, em 

forma de bolsas, promovendo a atração e atuação no Estado de 46 doutores. 

 

Incentivo à Produção Rural Sustentável  

O Programa Estratégico para Transferência de Tecnologia (Pró-Rural) tem difundido novas 

técnicas de produção sustentável resultantes de pesquisas científicas e tecnológicas a produtores 

agrícolas do Estado. Além de acessíveis, as novas tecnologias priorizam a diminuição do impacto 

ambiental na atividade produtiva. O investimento no programa durante o ano de 2016 foi da ordem de 

R$ 1,9 milhão em bolsas, capacitando profissionais de forma a torná-los aptos à transferência de 

tecnologia e apoio ao setor rural no Estado, auxiliando na disseminação de novas práticas em dez áreas 

prioritárias do Amazonas: piscicultura, manejo florestal, borracha e extrativismo, juta e malva, 

avicultura, culturas alimentares, horticultura, fruticultura, modernização da pecuária e organização 

social e comercialização. 

 

Ações de Difusão Científica Executadas 

Em 2016 foram investidos R$ 119,4 mil, permitindo a publicação da revista Amazonas Faz 

Ciência e de diversos catálogos e publicações para a divulgação das pesquisas apoiadas pela Fapeam, 

entre outras produções jornalísticas. 

 

Ações de Internacionalização da Ciência 

Os programas de internacionalização científica são fundamentais para o crescimento e 

consolidação da ciência no Amazonas, uma vez que agregam conhecimento e solidificam o arcabouço 

da pesquisa no Estado. O intercâmbio de pesquisadores e estudantes favorece a ampliação de 

conhecimentos, a formação de recursos humanos, a troca de experiências, a captação de recursos para 

a pesquisa e inovação e promove a inserção global da ciência feita no Amazonas. No âmbito da 

internacionalização da ciência, a Fapeam fomentou no ano de 2016 iniciativas que favorecem ao 

intercâmbio científico de pesquisadores do Amazonas, com cientistas de outros países, com destaque 

para os programas GoAmazon e o Acordo de Cooperação Acadêmica com a Universidade de Harvard, 

com investimentos em bolsas da ordem de R$ 76,8 mil e R$ 56 mil, respectivamente. 

Em 2016 teve início o processo de recadastramento pelo Sistema SIGFapeam, sem 

necessidade de envio de documentos pelo correio, promovendo um processo mais amigável, com 

maior celeridade e menor gasto de recursos. Esse novo formato de recadastramento se mostrou mais 
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efetivo, uma vez que houve uma altíssima taxa de adesão ao processo, comparado ao procedimento 

realizado em 2015.  

 

Aprimoramento dos sistemas virtuais 

Para diminuir os custos com a manutenção do parque de informática, principalmente dos 

servidores de dados e garantir maior segurança, a Fapeam, em parceria com a Prodam, fez uma 

migração inédita dos servidores de dados para o “Data Center” daquela instituição. Por meio da 

técnica chamada Live Migration, foi possível mover máquinas físicas e virtuais sem qualquer 

interrupção, a partir do anel de fibra óptica do Estado.  

 

Melhoria na Comunicação Institucional,  

Em parceria com a Samsung Ocean, começou a desenvolver um aplicativo mobile da 

Fundação, que trará, por meio de um conteúdo interativo, informações e respostas às principais 

dúvidas dos pesquisadores sobre a Fapeam. Esta será uma forma de dinamizar o contato do 

pesquisador com a Fundação, bem como de agregar soluções em um aplicativo que estará sempre à 

mão. O software foi desenvolvido por estudantes de TI da Universidade do Estado do Amazonas. 

 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  

 

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão 

(Sead), buscou soluções de gestão para enfrentar a crise econômica, passando por mudanças 

conceituais e estruturais, com foco em eficiência e resultados, objetivando a construção de um 

processo permanente de aprimoramento e qualificação da gestão administrativa e dos serviços 

prestados aos cidadãos e servidores do Estado. 

Dentro desse contexto, as medidas iniciais adotadas passaram pela reformulação de tarefas, 

por meio da Lei n.º 4.319, de 15 de abril de 2016, permitindo realizar ações norteadoras que 

consistiram em redesenho da estrutura organizacional; racionalização dos gastos públicos; uso de 

recursos tecnológicos por meio de sistemas modernos e adaptáveis; garantia de processos operacionais 

com mais agilidade e transparência; maior atenção às variáveis econômicas e orçamentárias, a fim de 

assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; e gestão dos serviços públicos de forma 

mais eficiente no atendimento ao cidadão. 

 

Gestão de Patrimônio e Gastos Públicos 

Foram adotadas medidas e soluções tecnológicas nas áreas de Patrimônio Público, Gestão de 

Frotas e Acompanhamento de Compras e Gastos Públicos, as quais propiciaram retorno positivo a  

curto prazo, com perspectivas de melhorias futuras. 
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Na área de Patrimônio Público, foram traçadas metas para apurar e regularizar a 

disponibilização de imóveis para serem utilizados pelo Estado, evitando o pagamento de aluguéis e 

propiciando o controle absoluto do patrimônio real do Estado, com dimensionamento econômico-

financeiro destes bens. Para maior controle e coordenação, foram realizadas junto à Prodam alterações 

no Sistema de Gestão de Patrimônio e Estoque/Ajuri, estando disponíveis, eletronicamente, fotos e a 

respectiva documentação.  

Cabe ainda destacar as ações promovidas pelo Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em 

Áreas Públicas (GIPIAP), resguardando a integridade e o direito de propriedade nas ações preventivas 

e repressivas às invasões em áreas públicas. 

Os bens móveis inservíveis de diversas unidades do Estado foram a Leilão Público com 

oferta de 556 lotes, permitindo que itens considerados inservíveis fossem revertidos em recursos 

financeiros ao Erário Público.  

O controle de frota de veículos e de fornecimento de combustíveis está totalmente 

sistematizado por meio eletrônico, inclusive no interior do Estado, o que possibilitou ações efetivas de 

controle e racionalização do combustível fornecido.  Para facilitar o abastecimento no interior do 

Estado, foi realizada licitação para contratação de serviço de abastecimento por cartão eletrônico, cujo 

uso pode ocorrer em qualquer posto local.  

O Acompanhamento de Gastos Públicos possibilitou considerável redução de despesas, por 

meio da gestão e controle de gastos com telefonia, diárias e passagens, em obediência às 

determinações governamentais de contenção de gastos. 

 

Modernização Administrativa e de Gestão 

A Implantação de Sistemas Eletrônicos está contribuindo para a melhoria contínua da 

gestão. Os mecanismos automatizados, associadas a um conjunto de iniciativas, apresentaram-se como 

ferramenta eficaz de controle, qualidade dos gastos públicos e transparência nos atos de gestão.  

A Gestão Eletrônica de Documentos (GED) foi fortalecida com o novo módulo externo do 

Sistema SPROWEB, que possibilita aos servidores e a população em geral a elaboração de petições 

on-line, requerimentos e demais informações, via internet, além da tramitação mútua (vários 

destinatários), que possibilita aos vários destinatários a emissão de pareceres e despachos simultâneos.  

Na busca por uma nova ferramenta de Comunicação Corporativa eletrônica que 

incorporasse dados de integração, colaboração, facilidade, modernidade e economia, foi desenvolvido 

o Portal Integra Amazonas. A solução vai muito além do simples serviço de trocas de e-mails, 

contemplando aplicativos que priorizam o trabalho colaborativo, a mobilidade, a praticidade e a 

melhor experiência para o usuário, utilizando a plataforma Office365 da Microsoft, reunindo os 

recursos mais atuais que a tecnologia oferece no mercado.  
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O serviço de guarda documental do Governo do Estado do Amazonas está em processo de 

modernização e reordenamento, com contratação de empresa para digitalização da massa documental 

do Arquivo Público, destacando-se a elaboração de Manual de Procedimento Operacional Padrão e 

Temporalidade. 

A Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas passou por reformulação na estrutura 

organizacional e de processos, viabilizando o atendimento anual de 25 mil servidores em processos 

admissionais, de concessão de afastamento do trabalho, laudos, para aposentadoria por invalidez, 

dentre outros. O agendamento on line iniciou sua operação em dezembro de 2016.  

Acompanhando a tendência de modernização das organizações de sucesso, a Sead 

desenvolveu um Plano Estratégico de Gestão, onde os conceitos de meritocracia e empreendedorismo 

interno são as bases do processo gerencial.  

 

Gestão de Recursos Humanos 

O Programa de Capacitação e Qualificação do Servidor Público Estadual, sob a coordenação 

da Sead e em parceria com outros órgãos do Governo, tem proporcionado o acesso e o 

desenvolvimento dos servidores, por meio de congressos, seminários, encontros, treinamentos, cursos, 

workshops e palestras, visando o crescimento pessoal e profissional desses profissionais, elevando a 

capacidade de Governança, Gestão e Administração Pública Estadual.  

Em 2016, os programas de desenvolvimento de servidores (Programa de Capacitação e 

Qualificação de Servidor Público; Programa Social, Cultural e Qualidade de Vida e Programa de 

Aperfeiçoamento para Informática) beneficiaram 7.092 servidores na capital e 462 no interior do 

Estado, totalizando 7.554 servidores. A ação foi realizada em parceria com as Secretarias de Estado, 

Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

Na área de gestão de pessoas, destaca-se a implantação do sistema Prodam-RH, 

desenvolvido pela Prodam, em parceria com a Sead, cujo objetivo é modernizar e viabilizar maior 

eficiência e controle da folha de pagamento do Estado.  
 

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

 

 O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Fundação Amazonprev, órgão gestor 

da previdência dos servidores públicos, obteve excelentes resultados no cumprimento de sua missão 

institucional, atuando com responsabilidade e lisura na gestão dos recursos, e compromisso com seus 

beneficiários, quer sejam ativos, aposentados e pensionistas.  
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GESTÃO DOS INVESTIMENTOS  

No seguimento às Diretrizes e Políticas traçadas anualmente no Planejamento Estratégico e 

no Plano de Aplicações e Investimentos da Instituição, observa-se que o Patrimônio vem apresentando 

crescimento desde o ano de 2002. 

O valor dos recursos previstos para o fechamento do exercício foi de R$ 2.803.974.564, no 

entanto, até setembro de 2016 foram apurados R$ 2.928.051.038, superando a previsão em R$ 

124.076.474. A Amazonprev sinaliza como meta principal chegar ao final de 2017 com o montante de 

investimentos na marca de R$ 3.926.914.568, conforme segue: 

 

 
Fonte: Amazonprev 
Nota: Realizado até setembro/16 e projetado até dezembro/17; Recursos compostos por renda fixa, imóveis e Títulos 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 manter 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. 

Os recursos são aplicados em Instituições Financeiras credenciadas e contam com a 

participação do Comitê de Investimentos como órgão consultivo e auxiliar no processo decisório, e do 

Conselho de Administração como órgão máximo de Deliberação da Política de Investimentos da 

Fundação.   
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GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 Segregação da Massa Previdenciária 

Os servidores ativos do Estado, os inativos e os pensionistas são segurados da Previdência 

pertencentes a dois fundos distintos: o Fundo Financeiro (FFIN), de responsabilidade do Estado, 

abriga os servidores admitidos até 31/12/2003 e o Fundo Previdenciário (FPREV), de responsabilidade 

da Amazonprev, abriga os servidores ingressados no Estado a partir de 01/01/2004.  

O Fundo Financeiro não forma reservas financeiras para as despesas futuras, pois as 

obrigações são financiadas pelo Regime Financeiro de Repartição Simples, com aportes mensais pelo 

Governo do Estado. Esse grupo se extinguirá gradativamente pela mortalidade natural de seus 

participantes. 

O Fundo Previdenciário tem a finalidade de acumulação de recursos oriundos das 

contribuições previdenciárias (cota servidor e cota patronal) destinados à formação de seu patrimônio 

previdenciário pelo Regime de Capitalização, que custeará os benefícios dos servidores estaduais 

desse grupo. 

De acordo com as premissas, métodos e hipóteses utilizadas na avaliação atuarial, ano base 

2015, o valor atual de todos os direitos do FPREV (Poder Executivo e Assembleia Legislativa) 

representa R$ 10,244 bilhões, enquanto o custo atual dos benefícios representa R$ 10,100 bilhões, 

resultando em um superávit de R$ 144,297 milhões. 

Observa-se que a massa do FFIN vem diminuindo ao longo dos anos e a massa do FPREV 

vai aumentando, desonerando o Estado da responsabilidade de aporte financeiro pela insuficiência de 

recursos do FFIN para arcar com as obrigações previdenciárias. 

 

 
Fonte: Amazonprev - Cálculo atuarial 
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MASSA PREVIDENCIÁRIA 

 
SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO E 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 2016 

ITEM ATIVOS APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL 

FPREV – Previdenciário 32.776 176 228 33.180 

FFIN – Financeiro 28.493 24.025 6.333 58.851 

TOTAL 61.269 24.201 6.561 92.031 

Fonte: Amazonprev  
Nota: Estudos atuariais (Poder Executivo e ALE/AM), ano base julho/2016. 

 
ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E ALE/AM POR CATEGORIA - 2016 

CATEGORIA 
FUNDO 

TOTAL 
Previdenciário Financeiro 

Professores 11.282 8.695 19.977 

Policiais Militares 5.563 4.405 9.968 

Policiais Civis 1.122 1.019 2.141 

Demais Categorias 14.809 14.374 29.183 

TOTAL 32.776 28.493 61.269 

Fonte: Amazonprev  
Nota: Estudos atuariais (Poder Executivo e ALE/AM), ano base julho/2016. 

 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

 

 Aposentadorias Concedidas 

A aposentadoria é um benefício previdenciário que exige o cumprimento de dois requisitos: 

a idade e o tempo mínimo de contribuição. Os homens têm direito à aposentadoria a partir dos 65 anos 

e as mulheres a partir dos 60 anos; ambos devem se aposentar compulsoriamente aos 70 anos. 

A concessão desse benefício é resultado do esforço conjunto do órgão de origem do 

segurado, da Fundação Amazonprev e da Casa Civil. 
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Fonte: Amazonprev - Estudos atuariais (Poder Executivo e ALE/AM). 
Nota: Dados apurados até setembro de 2016. 

 

 

Pensões Concedidas 

O benefício de pensão por morte consiste no pagamento de uma renda mensal ao dependente 

do servidor público falecido.  

 
Fonte: Amazonprev 
Nota: Dados apurados até outubro de 2016. 
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Revisão de Aposentadoria e Pensão 

Trata-se de análise a pleitos de segurados que se sentem prejudicados ou têm dúvidas sobre 

cálculos de seus benefícios de aposentadoria e pensão.  

 

 
Fonte: Amazonprev. 
Nota: Dados até outubro/2016 

 

 

LICITAÇÃO  

Os processos de aquisição e de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do Governo, 

foram otimizados com o objetivo de alcançar melhorias na qualidade das compras e dos serviços 

contratados, além da ampliação da transparência. O pregão eletrônico é a forma mais econômica de 

aquisição, porque funciona como um leilão reverso. 

O Governo do Amazonas, por meio da Comissão Geral de Licitação (CGL) realiza o 

processo e julgamento das licitações de interesse dos órgãos da administração direta, fundações e 

autarquias do Poder Executivo Estadual, nas modalidades Pregão Eletrônico (PE), Tomada de Preços 

(TP), Concorrência (CC), Concorrência Internacional (CCI), Convite (CV), Pregão Presencial (PP), 

Pregão Presencial Internacional (PPI), Sorteio Público, Parcerias Públicas Privadas (PPP) e Regime 

Diferenciado de Contratações (RDC).   

Em 2016, no período de janeiro a outubro, o Governo do Estado contabilizou uma economia 

de R$ 142.192.233,30, correspondente a 9,56% em todas as modalidades. O valor estimado pelos 

órgãos foi de R$ 1.486.905.100,74 (licitado) e o valor obtido após a conclusão foi de R$ 
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1.344.712.867,44 (ofertado). Foram analisados os dados dos procedimentos licitatórios de todas as 

modalidades e foram publicados 1.134 editais. 

O portal de compras do Governo do Amazonas, e-compras.am.gov.br teve ampliando o 

módulo de acompanhamento de processos, visando  dar mais transparência. 

Foi firmado Acordo de Resultados com o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 

(Sebrae), visando o aumento da participação de pequenas e micro empresas e de empreendedores 

individuais a participarem das compras governamentais. 

 
INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS SEGUNDO AS MODALIDADES - 2016 

MODALIDADE ITENS VALOR LICITADO 
(R$ 1,00) 

VALOR OFERTADO  
(R$ 1,00) 

ECONOMIA 
(R$ 1,00) 

Pregão Eletrônico 2.910 1.048.206.673,27 926.185.915,93 122.020.757,34 

Tomada De Preços 

Concorrência 

Convite 

Pregão Presencial 

Concorrência 

Internacional 

Sorteio Público 

-  438.698.427,47  418.526.951,51  20.171.475,96 

TOTAL 1.486.905.100,74  1.344.712.867,44  142.192.233,30 

Fonte: CGL 
Nota: Dados apurados até outubro de 2016. 

 

LICITAÇÕES POR MODALIDADE - 2016 

MODALIDADES LICITAÇÕES MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 

Pregão Eletrônico (PE) 1.030 122 

Tomada de Preços (TP) 34 5 

Concorrência (CC) 48 7 

Convite (CV) 4 1 

Pregão Presencial (PP) 16 5 

Concorrência Internacional  (CCI) 1 - 

Sorteio Público 1 - 
Fonte: CGL 
Nota: Dados de janeiro a outubro de 2016. 
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METROLOGIA            

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas 

(Ipem/AM) atua, fiscalizando os instrumentos de medição e os produtos pré-medidos, bem como nos 

campos da Fiscalização da Qualidade cuja atividade consiste no acompanhamento dos produtos 

certificados (compulsoriamente) e regulamentados (produtos têxteis e de baixa tensão) disponíveis no 

mercado de consumo, com o fim de verificar se esses produtos estão de acordo com as Normas e os 

Regulamentos Técnicos vigentes, pois a sua conformidade é a garantia da saúde e da segurança dos 

cidadãos que os consomem. 

As atividades na capital e interior do Estado estão amparadas pelos termos do convênio de 

cooperação técnica com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e pela 

vinculação com a Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Informação (Seplancti).        

   

Metrologia Legal 

Em 2016 foram realizadas 41.507 verificações periódicas, 651.700 iniciais e 3.509 eventuais 

(pós-reparo), totalizando 696.716 fiscalizações. 

Nas verificações periódicas foram fiscalizadas 18.284 balanças comerciais, das quais 139 

foram reprovadas. Em fábrica, foram fiscalizadas 5.716 balanças produzidas no Polo Industrial de 

Manaus (PIM). Nas bombas medidoras de combustíveis líquidos foram fiscalizados 5.206 bicos de 

abastecimento, tendo 130 reprovações. Os taxímetros apresentaram o resultado de 3.377 instrumentos 

fiscalizados, com uma reprovação. 

A fiscalização dos medidores de velocidade (radar) visa reduzir, a níveis aceitáveis, a 

incidência de acidentes com feridos graves, ou fatais, quando educa o motorista a trafegar com seus 

veículos em velocidades compatíveis com as vias por onde trafegam, sem a necessidade de exposição 

policial do indivíduo. Foram fiscalizados 24 medidores de velocidade na capital e 9.739 

cronotacógrafos que registram o histórico das velocidades desenvolvidas, distâncias percorridas, 

tempos de movimento e paradas do veículo. 

A fiscalização de 272 Esfigmomanômetros (Medidores de Pressão Arterial) contribuiu para a 

melhoria contínua do atendimento oferecido à população usuária do sistema de saúde. Também foram 

fiscalizados, na forma de verificação inicial, 651.870 medidores de energia produzidos em fábrica, 

para garantir mais segurança e confiabilidade aos usuários que utilizam esses instrumentos.  

A calibração de 304 balanças é outro serviço ofertado pelo Governo do Estado à sociedade 

amazonense, por meio do Ipem/AM, com o fim de assegurar que o processo produtivo das empresas 

do Polo Industrial de Manaus, e de qualquer parte do país, não seja afetado por possíveis erros de 

medição em suas respectivas balanças. 
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Foram realizadas arqueações de 63 tanques, tendo como foco a determinação da capacidade 

volumétrica de reservatórios (tanques e embarcações) utilizados para armazenamento de produtos a 

granel. 

Na atividade de Produto pré-medido, embalado e medido sem a presença do consumidor e 

que se encontra em condições de comercialização, foram realizados 18.001 exames.  

No interior do Estado foram fiscalizados 6.211 instrumentos. 

 

Qualidade Industrial 

Nessa área, foram empreendidas 11.712 ações de fiscalização em Produtos de Conformidade 

Avaliada, Regulamentados e do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), abrangendo a maioria de 

produtos de consumo do cidadão, tais como: têxteis, pneus, barras e fios de aço, brinquedos, 

preservativos, extintores de incêndio, capacetes, mamadeiras, fios e cabos elétricos, disjuntores, 

interruptores, embalagens plásticas para álcool e isqueiros. 

      

Operações Especiais 

As operações especiais desenvolvidas pelo Ipem/AM objetivam verificar o atendimento aos 

requisitos dos Regulamentos Técnicos Metrológicos (RTM) aprovados pelo Inmetro, e a permanência 

da conformidade de um produto aos requisitos técnicos especificados no Regulamento de Avaliação 

da Conformidade (RAC) de produtos, com conformidade avaliada comercializados no mercado 

consumidor. Em 2016, realizou as seguintes operações:  

Operação Verão - fiscalizados 1.677 produtos dos quais 1.487 foram apreendidos;  Operação 

Páscoa - 116 produtos  sem constatação de irregularidades; Operação Lux –236 produtos dos quais 47 

foram apreendidos;  Operação Casa e Jardim – 49 produtos, sem constatação de irregularidades. 

Operação Inverno – fiscalizados 1.269 produtos, sem constatação de irregularidade; 

Operação Dia das Crianças - 1.523 produtos dos quais 675 foram apreendidos; Operação Gás - 179 

produtos, sem constatação de irregularidades.  

 

GOVERNO ELETRÔNICO 

A Empresa Processamento de Dados Amazonas S/A. (Prodam), criada para atender as 

demandas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Governo, tem se tornado 

imprescindível no acompanhamento e controle das ações governamentais, tanto na capital como no 

interior do Estado, contribuindo significativamente para a transparência dos atos públicos. 

Em 2016 a Prodam desenvolveu diversos projetos nas áreas de Educação, Transparência e 

Relacionamento com o Servidor, Planejamento, Orçamento e Gestão, Inovação, Trânsito, 

Infraestrutura e Comunicação de Dados, e ainda realizou eventos tecnológicos, criou sites 

institucionais e sistemas, abaixo relacionados:  
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• Educação - Diário Digital; Matrículas da Rede Pública – versão móbile; Interface 

do Sistema de Gestão Escolar com o Geogle Education. 

• Transparência e Relacionamento com o Servidor – Virtualização de Processos 

com Assinatura Digital; Portal da Transparência do Estado do Amazonas; Sistema 

de Informações ao Cidadão; Virtualização do Contracheque. 

• Planejamento, Orçamento e Gestão – Prodam-RH; Implantação de Business 

Intelligence para desembaraço de notas fiscais – Sefaz; Sistema de Controle de 

Frotas; Sistema de Recadastramento - Susam; Sites das Olimpíadas e Sites 

Institucionais. 

• Inovação – Aplicativos: Saúde Amazonas; Pega Mosquito; Malária Trat; do  

Procon; e Portal Integra. 

• Trânsito – Sistema de Identificação e Controle de Candidatos e Motoristas; 

Talonário Eletrônico. 

• Infraestrutura e Comunicação de Dados – Serviço de datacenter para a Fapeam; 

Links de acesso para o Cetam; implantação de ponto de acesso público à internet via 

Wi-fi Np T2 - Terminal de Integração do Transporte Público de Manaus; mudança 

na topologia da rede de comunicação de dados que liga as unidades do governo 

estadual ao Data Center da Prodam em Manaus; reestruturação da rede de 

comunicação de dados de Iranduba; implantação de um canal de comunicação de 

dados para conectar o 9º Batalhão Militar de Manacapuru ao Data Center da Prodam 

em Manaus; construção de uma nova entrada de telecomunicações para redes de 

fibra óptica na sede da Prodam; implantação de estações de comunicação de dados 

em pontos-de-presença nos municípios de Coari, Codajás, Anori e Caapiranga, em 

parceria com a Telebrás; implantação de acesso ao Data Center da Prodam para as 

prestadoras de serviços de comunicação de dados que atendem a estabelecimentos 

comerciais. 

• Eventos – Hackathon Prodam; Innovation Day; e a 13ª Semana de Ciência e 

Tecnologia. 

 

DIFUSÃO E INFORMAÇÃO DO GOVERNO 

  

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Comunicação Social 

(Secom), tornou pública todas as informações relativas às ações da administração pública estadual, 

produziu e enviou material jornalístico, sugeriu temas e entrevistas aos veículos de comunicação, tanto 
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da capital quanto do interior do Estado, e atendeu as demandas dos jornalistas que buscaram 

informações sobre a Administração Estadual. 

Em 2016 foram produzidas e enviadas aos veículos de comunicação 1.938 notas 

informativas e 2.504 releases (matérias completas) para os jornais impressos, blogs e portais da 

internet; foram enviados 556 vídeos-releases (matérias telejornalísticas) para as emissoras de TV - 

grande parte postada no Youtube; 389 matérias/notas e 232 áudios editados para as emissoras de 

Rádio; 172 entrevistas foram articuladas; 109 coletivas acompanhadas e 212 flashes ao vivo 

realizados. Entre as inserções diárias da equipe do setor de Rádio em emissoras, exibiu 81 flashes ao 

vivo em rádios de Manaus e 131 em emissoras do interior do Estado e, no Portal do Governo, 

www.amazonas.am.gov.br foram postadas 2.901 matérias. 

 Buscando manter um contato mais próximo com a sociedade, o Governo do Amazonas, por 

meio da Secom, mantém canais de comunicação oficial nas mídias sociais, como a fan page Oficial do 

Governo no Facebook, que passou a ter um número expressivo de acessos, sendo contabilizadas mais 

de 292 mil curtidas. 

No trabalho de monitoramento e documentação das ações do governo, é realizado 

diariamente acompanhamento das matérias publicadas nos jornais impressos e das veiculadas nos 

programas jornalísticos de televisão, além do acompanhamento das notícias relacionadas ao governo 

na mídia eletrônica, a exemplo de portais informativos e blogs, bem como em redes sociais na internet, 

como twitter e facebook. 

No monitoramento e acompanhamento diário dos jornais impressos de Manaus, foi 

contabilizada a divulgação de 9.369 notícias que abordaram o Governo Estadual.  

Na área de Publicidade Institucional, o Governo mantém contrato com três agências de 

publicidade licitadas, cuja atribuição é o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 

criação de campanhas e peças publicitárias; a intermediação na produção, veiculação ou distribuição 

das campanhas criadas, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação. 

Em 2016 foram criadas mais de 73 campanhas com mais de 677 peças publicitárias. 

A Imprensa Oficial do Estado elaborou um Plano de Fortalecimento e Revitalização do seu 

parque gráfico. Assim sendo, adquiriu uma nova Processadora de Chapa Térmica e novos 

computadores que irão suprir 50% dos setores, e instalou um Gerador para resguardar o 

funcionamento contínuo da Instituição. 
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PRODUÇÃO GRÁFICA - 2016 

PRODUTOS TIRAGEM PRODUTOS TIRAGEM 

Diário Oficial 180.000 Blocos de Recibos 600 

Cartões de Visita 11.000 Folders 56.000 

Livros 4.500 Informativos 1.000 

Panfletos 45.000 Folhetos 50.000 

Livretos 5.000 Capas de Processos 4.500 

Jornal Kairós 9.000 Envelopes Brancos 100.000 

Revistas 1.750 Papel Ofício Timbrado 27.000 

Cartazes 15.000 - - 
Fonte: Imprensa Oficial 
Nota: Dados apurados até outubro de 2016  . 

 
 

APOIO LOGÍSTICO E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO 

As Secretarias de Estado da Casa Civil, Casa Militar, Relações Institucionais e 

Representação do Amazonas, em Brasília (Serira), e o Escritório de Representação do Amazonas em 

São Paulo, executam ações finalísticas e administrativas, dentre as quais se destacam a assistência 

direta e indireta ao chefe do Poder Executivo Estadual, visando a implantação, implementação e 

desenvolvimento de políticas públicas, articulação com autoridades, órgãos e entidades administrativas 

da União, dos Estados e Municípios, e o atendimento da população, viabilizando benefícios de acordo 

com as suas necessidades, nos casos emergenciais e de calamidade pública.        

No ano de 2016 a produção de atos regulamentares infra-legislativos, Mensagens 

Governamentais e respectivos Projetos de Lei, convertidos em diplomas legais por sanção do Chefe do 

Poder Executivo Estadual, atingiu os quantitativos a seguir especificados:  

 

• 85 Mensagens Governamentais encaminhadas à Assembleia Legislativa do 

Estado;  

• 108 Leis Ordinárias 

• 7 Leis Complementares sancionadas;  

• 796 Decretos numerados;  

• Emissão de 4.332 Pareceres Jurídicos; e 

• 1.226 promoções, que estão em processos administrativos submetidos à 

manifestação da Casa Civil. 
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 A Serira realizou, no âmbito de sua competência, as atividades de suporte técnico e 

operacional aos membros do Poder Executivo em missão na capital federal, bem como as ações de 

captação de recursos financeiros junto à União e Órgãos Internacionais de financiamento, destinados a 

implementar Planos e Programas do Governo do Estado do Amazonas.  Efetuou ainda ações de 

acompanhamento da execução dos convênios e contratos celebrados, para assegurar de forma 

preventiva a execução correta das metas pactuadas nos ajustes, conforme detalhamento abaixo: 

 

Viabilização de novos programas e projetos para o Estado do Amazonas 

• Interlocução com a Corporação Andina de Fomento (CAF), objetivando a 

celebração de contrato para financiamento do Programa de Melhorias e 

Expansão do Sistema Viário de Manaus, no valor total de US$ 127.500.000,00 

(dólares americanos); 

• Interlocução com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

objetivando a celebração de contrato para financiamento do Programa de Crédito 

Multissetorial para o Desenvolvimento Sustentável (PRODESUS), no valor total 

de US$ 70.000.000,00 (dólares americanos); 

• Interlocução com o Coordenador da Bancada Estadual do Amazonas no 

Congresso Nacional, objetivando apropriação de até R$ 224.686.555,00, por 

meio das Emendas de Bancada Estadual Impositiva, para viabilizar Projetos de 

Desenvolvimento Urbano/ Anel Sul e Anel Leste e Projetos de Melhoria 

Habitacional de Interesse Social; 

• Interlocução com o Banco do Brasil, objetivando a celebração de contrato para 

financiamento do Programa de Sustentação dos Investimentos Públicos 

(PROSIP), no valor total de R$ 300.000.000,00;  

• Interlocução com a Corporação Andina de Fomento (CAF), objetivando a 

celebração de contrato para do financiamento do Programa Cidade Universitária, 

no valor total de US$ 60.039.182,54 (dólares americanos). 

 

Viabilização de Desembolsos de Recursos para Programas e Projetos em execução 

• Desembolso de recursos no valor de R$ 18.072.794,28, para duplicação da rodovia 

estadual Manoel Urbano AM-070; 

• Desembolso de recursos no valor de R$ 213.829,62, para a construção da 4ª Fase do 

Centro de Convenções do Amazonas (CCA); 

• Desembolso de recursos no valor de R$ 2.432.574,74, para a construção do  

Hospital do Sangue do Amazonas (2ª Etapa); 
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• Desembolso de recursos no valor de R$ 6.763.333,33, para a execução de obras de 

contenção de encostas em 10 setores de risco alto e muito alto em Manaus – PAC 

Prevenção Cheias; 

• Desembolso de recursos no valor de R$ 9.362.232,99, para a execução de obras de 

Contenção de Erosão Fluvial em 25 municípios - PAC Prevenção Cheias 

(Infraestrutura-Drenagem); 

• Desembolso de recursos no valor de R$ 44.326.567,24, para a Implantação da Av. das 

Torres (Trecho 3 e 4); 

• Desembolso de recursos no valor de R$ 4.156.213,47, para Implantação da Av. das 

Torres (Trecho 2); 

• Interlocução com o governo federal, junto ao Banco do Brasil, objetivando o 

desembolso de R$ 115.063.000,00 referente ao Programa de Apoio ao Investimento 

dos Estados e do Distrito Federal (Proinvest), bem como a realização de Termo 

Aditivo ao Contrato de Financiamento; 

• Interlocução com o governo federal objetivando o desembolso de R$ 191.360.000,00, 

referente ao Programa de Infraestrutura para criação de Oportunidades no Amazonas 

(Proinfra); 

• Interlocução com o governo federal junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à 

Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Caixa Econômica Federal, 

Ministério da Fazenda (MF) e Agência Nacional de Petróleo (ANP), objetivando o 

desembolso de R$ 124.304.993,80, referente aos depósitos judiciais relativos a 

royalties e participações especiais de produção de petróleo e gás natural. 

 

Em 2016, o desembolso total efetivado foi de R$172.751.082,74.  

 

Acompanhamento e Execução de Convênios e Contratos 

• Acompanhamento da execução de 216 convênios federais nas diversas secretarias, 

totalizando R$ 2.062.449.131,80; 

• Acompanhamento da execução de 12 contratos de empréstimo, sendo seis internos no 

valor de R$ 1.680.459.355,52 e seis externos no valor de US$ 1.183.006.000,00, nos 

órgãos estaduais:  

• Análise e certificação de processos de pagamentos com recursos de convênios e  

empréstimos, sendo 23 processos de empréstimos internos no valor de R$ 

66.586.539,19 e 85 processos de empréstimos externos no valor de R$ 50.187.422,97. 

Além de 15 processos de Convênios Federais no valor de R$ 23.490.904,38. 
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  ORÇAMENTO PÚBLICO ESTADUAL 

 

A elaboração do orçamento para o exercício de 2016 baseou-se na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA) para o exercício a que se refere, bem 

como na observação do cenário macroeconômico, o desempenho financeiro das contas 

públicas dos últimos exercícios e na política econômica e social do Estado.  

A Lei Orçamentária Anual nº 4.269, de 15 de dezembro de 2015, estimou a receita 

e fixou a despesa para o exercício em R$16.211.344.000,00, compreendendo os Orçamentos 

Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou 

indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, conforme gráfico abaixo: 

 

 
Fonte: Casa Civil/SEO 
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Previsão da Receita 2016 

 

 
Fonte: Casa Civil/Seo 
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Fixação da Despesa 2016 

 

 
Fonte: Casa Civil/SEO 
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Fonte: Casa Civil/SEO 

 

No exercício de 2016, até o mês de novembro, foram abertos dois créditos adicionais 

especiais visando a criação de programas e ações inexistentes no Orçamento inicial de 2016, no valor 

de R$ 11.510.832,66, conforme detalhamento abaixo: 

• Lei nº 4.320 de 03/05/2016 – Cria no Plano Plurianual 2016/2019 o programa 3296 - 

Bombeiros Pela Vida e as ações 1494 - Estruturação, Aparelhamento e Equipamento 

do CBMAM e Defesa Civil do Estado, 2624 - Aprimoramento Técnico-profissional 

e 2625 - Potencialização do Atendimento às Ocorrências do CBMAM e Defesa Civil 

para o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, no 

valor de R$1.400.000,00; 

• Lei nº 4.350 de 22/06/2016 – Vincula o programa 3271 - Mais Juventude, Esporte e 

Lazer e cria a ação 2626 - Olimpíadas Rio 2016: Gerenciamento das Ações para a 

Realização do Torneio Olímpico de Futebol na Secretaria de Estado da Casa Civil, 

no valor de R$10.110.832,66; 

 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017 

Nos meses de abril e maio foi elaborado, pela Secretaria Executiva de Orçamento, com a 

colaboração da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, das Secretarias Executivas da Receita 

e do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda, da Agência de Fomento do Estado do Amazonas 

(Afeam) e da Fundação Fundo Previdenciário do Amazonas  
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(Amazonprev), o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. A Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 foi aprovada e publicada sob o nº 4.369, em 27 de julho de 

2016. 

 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2017 

Nos meses de julho a outubro, com a participação de todos os órgãos do Estado do 

Amazonas, a Secretaria Executiva de Orçamento, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, 

coordenou a elaboração da proposta orçamentária 2017. 

O Governo do Estado continuará a adotar uma efetiva racionalização dos gastos públicos no 

decorrer da execução orçamentária de 2017, como vem sendo feito nos últimos exercícios. Essa 

política de racionalização contida na Proposta Orçamentária foi formulada com criteriosa avaliação 

técnica na distribuição dos recursos estimados. 

Vale ressaltar que se trata do segundo orçamento anual deste Governo, que leva em 

consideração as atuais dificuldades financeiras, em vista do enfraquecimento da economia brasileira, 

como há muito tempo não é visto. 

O contexto macroeconômico brasileiro continua extremamente desfavorável. O PIB 

apresenta recuo por seis trimestres consecutivos, a mais longa sequência pela atual série histórica das 

Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada no primeiro 

trimestre de 1996. O consumo das famílias, seu principal componente pela ótica da despesa, que 

durante anos colaborou com o crescimento da economia, está em contração e sem perspectiva de 

avanço no curto prazo.  

Em vista desse cenário adverso, o maior desafio imposto ao governo federal é buscar 

alternativas para retomar a economia, equilibrar as contas públicas e resolver a crise fiscal. Esse é o 

caminho fundamental para a economia voltar a crescer, gerando emprego e renda. Nesse sentido, o 

governo federal apresenta como principais propostas as reformas trabalhista, previdenciária e 

tributária, e a fixação de limite para a expansão dos gastos públicos.  

No que concerne à economia amazonense, os reflexos da retração da economia nacional vêm 

acarretando forte impacto no modelo de desenvolvimento econômico estadual, baseado, sobretudo, no 

polo industrial da Zona Franca de Manaus. Como o polo industrial local fabrica produtos não 

essenciais, de consumo durável, a desaceleração da economia amazonense é mais acentuada que a do 

restante do país. 

A projeção orçamentária para 2017, baseada em hipóteses realistas, tem a consciência da 

necessidade de o Estado adotar posturas ainda mais austeras e responsáveis na gestão financeira para 

se ter um equilíbrio na execução orçamentária, compatível com a consecução dos objetivos dos 

diversos setores governamentais. 
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Assim, o Projeto de Lei Orçamentária estima a receita em R$ 14.821.097.000,00 e fixa a 

despesa em igual valor para o exercício financeiro de 2017. Destas, R$ 140.518.000,00 equivalem ao 

orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria 

do capital social com direito a voto.  

Salienta-se que a estimativa da receita própria estadual observou rigorosamente o 

desempenho da arrecadação tributária no período de janeiro a junho do corrente ano e a situação de 

instabilidade econômica e política que o país vivencia. 

Dentre os dados que contém a proposta de Lei Orçamentária, merecem destaque os seguintes 

pontos, principalmente quanto aos recursos destinados aos setores sociais:  

• A soma das Receitas Correntes e de Capital totaliza R$16.281.902.000,00, com a 

dedução da contribuição para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), no valor 

de R$1.601.323.000,00, a receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

será de R$ 14.680.579.000,00;  

• Seguindo os preceitos constitucionais, do total da Receita serão repassados aos 

Poderes, Ministério Público, à Defensoria Pública e aos Municípios o montante de 

R$3.273.997.000,00, sendo R$ 1.201.122.000,00 destinados aos Poderes, Ministério 

Público e à Defensoria Pública, e R$ 2.072.875.000,00 aos Municípios;  

• Os Serviços da Dívida Interna e Externa alcançam, em conjunto, R$ 795.184.000,00, 

representando 5,90% da Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

do Poder Executivo; 

• À área da Educação serão destinados recursos da ordem de R$ 2.271.441.000, dos 

quais R$ 1.640.341.000,00 respeitam o montante mínimo determinado pela 

Constituição Federal; 

• 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$ 

335.772.000,00, equivalente a 2,49% da Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social do Poder Executivo, com 98,30% dos recursos originários de 

Fontes do Tesouro Estadual; 

• Para a área da Saúde estão previstos recursos no montante de R$1.865.839.000,00, 

dos quais R$ 1.346.634.000,00 são originários de Fontes do Tesouro Estadual e 

excedem em R$ 318.640.000,00 o limite constitucional mínimo exigido, 

demonstrando-se assim a seriedade e o compromisso das ações do Governo com a 

respectiva área; 
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• Os recursos destinados à função Segurança Pública totalizam R$ 1.524.693.000,00. 

A segurança pública é uma importante prioridade do Governo e um dos grandes 

desafios a enfrentar, de forma continuada, desenvolvendo-se ações efetivas que 

venham a aumentar a proteção à integridade do cidadão e de seu patrimônio. Os 

recursos alocados nesta área representam 11,32% da Receita Total dos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo; 

• Serão destinados a investimentos, recursos equivalentes a 9,22% da Receita Total 

dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo, ou seja, R$ 

1.241.987.000,00 dos dispêndios fixados. 

 

AUDITORIA E CONTROLE        

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), 

desenvolve ação técnica de coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, 

mediante o acompanhamento da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, em apoio ao Controle Externo, a cargo da 

Assembleia Legislativa do Estado, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

As ações realizadas visam a resolução de problemas técnico-administrativos e à sugestão de 

procedimentos administrativos mais adequados à luz do ordenamento jurídico e da eficiência 

administrativa, orientando os titulares e servidores dos órgãos integrantes da Administração Pública 

Estadual.  

Destacam-se ainda as ações voltadas à transparência pública e ao estímulo do controle social, 

uma vez que o acompanhamento por parte da sociedade das ações governamentais possibilita a 

consecução de melhores resultados na viabilização das políticas públicas. 

 

  Auditoria 

No exercício de 2016 as atividades de Auditoria foram planejadas para atender a normativa 

quanto à emissão de parecer e certificado de auditoria sobre a gestão das unidades orçamentárias, 

levando-se em conta, além do cumprimento legal, os aspectos relacionados à relevância estratégica, 

materialidade, fragilidade de controles e criticidade, bem como as recomendações do Egrégio Tribunal 

de Contas do Estado do Amazonas. Foram identificados e a valiados os riscos inerentes a cada ação de 

auditoria. As vulnerabilidades encontradas, objeto de recomendação nos relatórios de auditoria 

correlatos, também serviram de subsídio para a definição das novas ações de auditoria visando a 

emissão de Notas Técnicas. 
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Análise de Gestão 

Até outubro de 2016, foram realizadas quatro auditorias de Acompanhamento de Gestão - 

exercício 2015, com a devida emissão de Relatório, Parecer e Certificado de Auditoria.  

 

Relatórios de Auditoria 

Foram emitidos 77 Relatórios de Auditoria, originados de auditorias realizadas nas áreas de 

contrato (obras e serviços de engenharia, aquisições e serviços), convênios (de saída), adiantamento, 

compras diretas, patrimônio, orçamento e contabilidade. 

 

Controle Fiscal 

Na execução do controle das Prestações de Contas Anuais das Prefeituras Municipais do 

Amazonas, foram emitidos 53 Termos de Recebimento de Contas, conforme disposto no §1º, Inciso I 

do art. 51 da Lei Complementar nº 51/2000. 

 

Transparência pública 

Em janeiro de 2016, o Governo do Estado criou um Grupo de Trabalho formado pela 

Controladoria-Geral do Estado, juntamente com a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), a Secretaria de 

Estado de Administração e Gestão (Sead), a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria de Estado 

da Fazenda (Sefaz), a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), a Secretaria de Estado de 

Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti) e a empresa 

Processamento de Dados de Amazonas S/A (Prodam), incumbido de envidar esforços visando ao 

cumprimento integral da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar nº 

131/2009 (Lei da Transparência), após a divulgação em dezembro de 2015 do Ranking Nacional dos 

Portais de Transparência, elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF), no qual o Amazonas ficou 

em 25o lugar, com a nota 4,6. 

As ações da CGE, junto ao Grupo de Trabalho, foram norteadas pela recomendação do MPF, 

contendo nove itens que deveriam ser atendidos pelo Governo com vistas à regularização das 

pendências encontradas no Portal da Transparência do Estado do Amazonas, bem como daquelas 

atinentes à Lei de Acesso à Informação.  

O Grupo de Trabalho estabeleceu três ações prioritárias, quais sejam: a criação de um novo 

Portal da Transparência, implementação do Sistema Eletrônico de Acesso à Informação (e-SIC) e 

elaboração da regulamentação estadual do acesso à informação, conforme determina a própria Lei de 

Acesso à Informação. 

O Governador do Estado do Amazonas assinou o Decreto Estadual nº 36.819, que 

estabeleceu a Política de Transparência do Estado do Amazonas, definindo os procedimentos e 
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competências específicas relacionadas à divulgação dos dados públicos (transparência ativa) e ao 

acesso à informação (transparência passiva). 

Nesse contexto, a CGE passou a ser o órgão coordenador da Política de Transparência, 

gestor do novo Portal da Transparência do Estado do Amazonas (www.transparencia.am.gov.br) e 

instância recursal na sistemática do acesso à informação.  

Em abril de 2016, o novo Portal da Transparência do Estado do Amazonas e o Sistema 

Eletrônico de Acesso à Informação (e-SIC - https://acessoainformacao.am.gov.br) - gerenciado pela 

OGE, foram disponibilizados na rede mundial de computadores (internet) à sociedade, para fins de 

controle social, e aos órgãos de controle institucional em geral. 

No segundo Ranking Nacional da Transparência, resultante da avaliação feita em 2016, o 

Governo do Estado recebeu a nota 7,5, ou seja, um salto considerável se comparada à nota do ano 

anterior.  

 

Rede de Controle 

Ainda, no exercício de 2016, após convite do Ministério Público Federal do Amazonas  

(MPF/AM), a CGE passou a integrar, por meio de Acordo de Cooperação Técnica, a Rede de Controle 

da Gestão Pública no Estado do Amazonas, que reúne diversos órgãos de controle para articulação de 

ações de fiscalização, combate à corrupção e controle social. 

 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

O Governo do Estado por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos 

do Estado do Amazonas (Arsam), realiza a fiscalização, a mediação, o controle e a regulação da 

qualidade dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, gás natural 

canalizado e, por força de convênio com a Prefeitura Municipal de Manaus, os mesmos procedimentos 

sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital. Monitora as metas e 

padrões estabelecidos nas legislações, assim como o equilíbrio econômico e financeiro das concessões, 

preservando a modicidade tarifária, a universalização, a qualidade e a continuidade dos serviços 

públicos concedidos.  

 

Regulação dos Serviços de Água e Esgoto 

Em 2016, foram analisados os seguintes planos e programas apresentados pela 

Concessionária Manaus Ambiental e Companhia de Gás do Amazonas (Cigás): 

• Plano Anual de Exploração dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário do Município de Manaus – PES 2016; 
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• Plano Quinquenal de Exploração de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário do Município de Manaus – PQ 2016/2020; 

• Plano de Controle da Qualidade da Água 2016; 
• Plano de Controle de Qualidade de Efluentes 2016; 
• Plano de Setorização e Programa de Controle de Perdas 2016; 
• Programa de Macro e Micro Medição 2016; 
• Programa de Manutenção Preventiva 2016; 
• Programa de Educação Sanitária e Ambiental 2016; 
• Execução do Cadastro Físico das Instalações 2016; 
• Plano de Investimentos Cigás 2016. 

 
Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  

 A Arsam realizou 988 fiscalizações in loco, em 2016, referentes aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário de Manaus demandadas pelas reclamações registradas 

na Ouvidoria, denúncias da imprensa local ou formalizadas por instituições como o Ministério Público 

e Procon Estadual, Conselho Estadual de Regulação e Prefeitura Municipal de Manaus.  
VISTORIAS/FISCALIZAÇÕES DE SANEAMENTO 

 
Fonte: Relatórios DITEC/ARSAM 
Nota: Dados até outubro/2016 

 

 Atualmente a extensão da rede de distribuição de água corresponde a 3.757 km. Toda a 

extensão de água e esgoto sob concessão é monitorada pela Arsam, por meio de sistemas de 

geoprocessamento. 
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Fonte: Arsam. 
Nota: Dados coletados até outubro de 2016. 

 

Os reservatórios utilizados no sistema público de abastecimento de água em Manaus, 

segundo a posição da rede de distribuição, são do tipo apoiado; enterrado e semienterrado; e elevados, 

em concreto armado ou metálico. Totalizam 180 unidades sob concessão, das quais 102 estão ativas e 

72 ativas jusantes (em condição de reserva).  

 

Programa Águas para Manaus (Proama)  

O novo sistema de abastecimento de água para Manaus na Ponta das Lajes, o Proama, 

gerenciado por meio de um Consórcio Público firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do 

Estado, entrou em funcionamento no último trimestre de 2013, para garantir o abastecimento de água 

dos bairros das zonas Norte e Leste da cidade. Atualmente há, sob concessão, 179 poços, dos quais 41 

estão em operação e 138 na condição de reserva.  

 

Qualidade da Água  

 A concessionária Manaus Ambiental repassou à Arsam cerca de 180.000 laudos de análises 

físico-químicas e bacteriológicas, referente ao primeiro semestre, envolvendo os sistemas de produção 

superficiais da Ponta do Ismael e Mauazinho, CPAS (Centros de Produção de Águas Subterrâneas) e 

redes de distribuição. Atualmente, a Arsam e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizam o 

monitoramento do controle de qualidade e os padrões de potabilidade da água distribuída na cidade de 

Manaus.  
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Esgotamento Sanitário 

A rede pública coletora de esgoto passou de 266 km para 628 km do ano 2000 a outubro de 

2016. O acréscimo de 362 km corresponde à execução e/ou incorporação de redes de esgoto 

provenientes das obras do Prosamim. 

 
 Fonte: Arsam. 

 

Regulação Tarifária 

Cabe à Arsam a execução, coordenação, controle, acompanhamento e supervisão das ações 

relacionadas à evolução operacional e econômico-financeira das concessionárias, além da análise e 

sistematização das informações dos custos como os requerimentos de reajustes tarifários apresentados 

pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), Concessionária Manaus Ambiental S/A. e Sindicato 

das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento de Manaus (Sifretam). De janeiro a 

novembro de 2016, a Arsam sugeriu ao Poder Concedente (Prefeitura Municipal de Manaus) quatro 

penalidades de multa, em desfavor da Concessionária Manaus Ambiental S/A., alcançando assim o 

montante de R$ 4.697.823,80, além da emissão de 30 notificações e 14 advertências. 

 
Gás Canalizado 

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) deu início às suas operações em fevereiro de 

2010, ano em que foi concluída a última etapa das obras do sistema de distribuição de gás (ramais 

termelétricos) e derivações, totalizando atualmente 90 km de dutos implantados. Toda a extensão 

dessa rede possui fibra ótica, que conta com cinco estações de medição e regulagem de pressão, além 

de duas estações de odorização de gás natural e demais equipamentos de controle e segurança de 

operações. Atualmente, a rede de distribuição de gás atende 59 clientes contratados, distribuídos entre 

os seguintes segmentos: 

• 7 Usinas térmicas atendidas em Manaus;  
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• 4 Usinas térmicas atendidas no interior, como os municípios de Anori, Anamã, Codajás e 
Caapiranga;  

• 6 Postos de Gás Natural Veicular – GNV; 
• 33 Indústrias; 
• 2 Comércios; 
• 1 Empresa de Gás Natural Comprimido – GNC.  

 

Em 2016, a fiscalização da Arsam teve como foco os serviços de interligação de novos 

clientes no distrito industrial, a construção da Estação de Medição e Regulagem de Pressão (EMRP), 

como também a validação do cadastro da rede de Gás Natural da linha tronco do Ramal Aparecida. A 

agência reguladora também participou como avaliadora do V Simulado de Emergência de Gás 

Natural, realizado pela Cigás, integrada a diversos órgãos estaduais e municipais das áreas de 

segurança, saúde e infraestrutura. A ação teve como objetivo simular um vazamento de grandes 

proporções, ocasionado por uma retroescavadeira durante a perfuração de um duto subterrâneo, 

localizado entre as avenidas Oitis e Buriti, no Distrito Industrial.  Também participaram do simulado 

os órgãos que fazem parte do Plano de Ação de Emergências da Cigás: Corpo de Bombeiros, Defesa 

Civil (estadual e municipal), Polícia Militar, Manaustrans, Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas (Ipaam), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Secretaria Municipal de Saúde 

(Semsa), Serviço de Atendimento Móvel (Samu), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos 

(SMTU), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) 

e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O local de apoio estratégico e 

monitoramento das ações foi o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), de onde foi 

monitorada a saída de todos os órgãos envolvidos para o atendimento da ocorrência encenada pelo 

simulado.  

 

Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros 

 

Na Região Metropolitana de Manaus (RMM), 16 linhas regulares operam no sistema de 

transporte intermunicipal, totalizando 120 veículos. De janeiro a outubro de 2016 foram transportados 

268.257 passageiros utilizando ônibus rodoviários intermunicipais. A Arsam possui pontos fixos de 

fiscalização, na Rodoviária Huascar Angelim, na Ponte Rio Negro e na barreira de saída da cidade de 

Manaus (entroncamento das rodovias BR 174 e AM-010).  

Os resultados da fiscalização da agência com relação a esse período foi de 147 autos de 

constatação em desfavor das empresas operadoras das linhas intermunicipais. Na plataforma da 

Rodoviária Huascar Angelim, em Manaus, foram fiscalizadas 11.043 saídas de ônibus que realizam as 

linhas intermunicipais, e verificados diversos indicadores de segurança no transporte de passageiros 
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como horários de chegada e partida, lotação, segurança e documentação, identificação e cumprimento 

de gratuidades obrigatórias, destinadas às pessoas portadoras de deficiência, crianças menores, 

estudantes em período letivo e fardados, policiais e agentes a serviço e idosos maiores de sessenta 

anos. A fiscalização da Arsam fez cumprir 25.234 gratuidades por parte das empresas permissionárias.  

Nas barreiras de controle localizadas no entroncamento das rodovias BR-174 e AM-010 e na 

Ponte Rio Negro foram realizadas operações noturnas. Nessas ações foram interceptadas 5.856 

viagens de veículos fretados (vans, ônibus e micro-ônibus) por passageiros que transitaram entre os 

municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e 

Itacoatiara, principalmente. Além desses tipos de veículos, foram fiscalizados 38.548 táxis fretados. A 

maioria passa por duas fiscalizações em seus trajetos, para evitar a lotação inadequada de passageiros. 

Além de abordagens em pontos fixos, também foram realizadas 52 operações volantes, que foram 

intensificadas para coibir o transporte clandestino de passageiros nas rodovias de acesso aos 

municípios Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Autazes, Manaquiri, Lábrea, Humaitá, Itacoatiara, 

Itapiranga, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, no porto da balsa do São Raimundo e na travessia 

das balsas com destino aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão.  

 

Atendimento ao Usuário 

 

Na Ouvidoria localizada no PAC São José, zona Leste de Manaus, foram registradas 408 

reclamações de usuários do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dessas, apenas 

44 ainda não foram solucionadas após intervenção da Arsam. A maioria das reclamações solucionadas 

referem-se a demandas operacionais, como problemas relacionados à falta de água.  De janeiro a 

outubro desse ano, a Arsam, por meio da Ouvidoria, cancelou 727 cobranças indevidas, retificou 181 

faturas de água e realizou 40 acordos entre usuários e concessionária. A Agência também chegou a 

cancelar mais de 30 mil cobranças realizadas onde não havia a prestação adequada do serviço de água 

e esgoto. 

 

GÁS NATURAL 

 
A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) ampliou para 93 quilômetros sua Rede de 

Distribuição de Gás Natural Canalizado para o atendimento aos segmentos industrial, comercial, 

veicular e residencial em 2016, finalizando a Fase III de seu plano de expansão. Com a ampliação, a 

Cigás acumulou um total de 62 clientes contratados, sendo 36 do segmento industrial, cinco comercial, 

sete veicular e 14 Térmicas (capital e interior).  
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No total, todos os clientes da Companhia que já utilizam o combustível consumiram uma 

média de 91,6 milhões de m³ (metros cúbicos) de gás natural no período de janeiro a outubro de 2016, 

o equivalente a 3,0 milhões de m³ por dia. A infraestrutura já implantada da rede de distribuição de 

gás natural e sua consequente oferta, bem como o preço competitivo, despontam o combustível como 

vetor de desenvolvimento do estado do Amazonas. 

Em 2016 destaca-se o fornecimento no segmento não-termelétrico. O uso de gás natural em 

indústrias, comércios e postos de combustíveis de Manaus atingiu o ápice em agosto deste ano, com 

média de 107.942 metros cúbicos distribuídos por dia, maior consumo desse segmento de mercado 

desde o início das operações comerciais da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), em 2010. Com 

86% desse total, o setor industrial teve destaque com 92.467 m³/dia destinados a 34 empresas. 

Atualmente, a Cigás atende as seguintes indústrias: Ambev, Bike Norte, Carboman, Ceras 

Johnson, Climazon, Coca-Cola, DDW, Fitas Flax, Keihin, Metalfino, Moto Honda, Honda- HCA, 

Neotec, Novamed, Nissin Brake, Procoating, Saint-Gobain, Samsung, Videolar, Yamaha, Videolar IV, 

Eternit, Universal, Sato, Ripasa, Klabin, Daido, Daikin, FCC, Showa, Sodécia, Metalsete, Caloi e 

Corprint. 

Além de cinco postos de combustíveis, o gás natural também é utilizado no Shopping Ponta 

Negra, zona Oeste de Manaus, na lavanderia industrial Lava Seca e Passa, no Distrito Industrial, e no 

Hotel Holiday Inn, zona Sul. Nessas empresas, o combustível possui diferentes aplicações: uso em 

caldeiras, fornos, geradores, refeitórios, estufas, dentre outras utilizações. 

 
VOLUME DE VENDAS DO SEGMENTO NÃO TÉRMICO – 2011-2016 

 

O volume comercializado para segmento térmico no período de janeiro a outubro de 2016 foi 

equivalente a 2,9 milhões de m³ por dia. Ressalta-se que houve redução de -21% no volume total 

comercializado da Companhia em relação ao mesmo período do exercício anterior. Tal decréscimo 

justifica-se pela suspensão do fornecimento de gás a uma usina termelétrica em virtude da situação de 

inadimplência da Amazonas Energia.  
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VOLUME DE VENDAS DO SEGMENTO GNI NÃO TÉRMICO – MÉDIA 2011-2016 

 
Fonte: Cigás 

 

Em 2016 a Cigás deu continuidade ao Plano de Expansão da rede de distribuição de gás 

natural, finalizando a interligação de três clientes no Distrito Industrial e construiu a rede tronco nos 

bairros Vieiralves, Adrianópolis e Nossa Senhora das Graças, para atender o segmento do Varejo, 

onde estão inclusos os clientes comerciais e residencial vertical. Foram investidos um total de R$ 4,8 

milhões, o que possibilitou a construção de mais 3,8 quilômetros de extensão com caixas de válvulas 

para interligação de clientes ao longo da rede e esperar para expansão de redes secundárias dentro dos 

próprios bairros e demais circunvizinhos. 

Para 2017 a Cigás pretende potencializar os trabalhos de acordo com sua Missão, Visão e 

Valores, levando a futuros clientes soluções energéticas e, com isso, ajudar na ampliação do 

fornecimento de Gás Natural no estado do Amazonas. Para atender a essa meta, a Cigás trabalhará 

para ampliar as vendas de gás natural, tendo como principais ações: 

1. Ampliar consumo nos clientes existentes viabilizando a utilização do gás natural em 

outras aplicações; 

2. Ampliar clientes que estejam às margens das redes existentes, visando aumento de 

consumo; 

3. Ampliar o segmento Varejo, com foco em clientes residenciais verticais e comerciais 

(Hotel, Shopping, Restaurante, Lavanderias, etc); 

4. Viabilizar a construção de projetos especiais com focos em futuras ampliações;  
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POLÍTICA FISCAL 

 
O Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas 

(Sefaz), apresenta os resultados finalísticos de provimentos e controles da receita tributária, de 

controle de gastos públicos e ações do tesouro estadual, para o atendimento da função social do 

Estado. 

 

AÇÕES DA RECEITA 

As ações estratégicas que buscaram aumento na eficiência da gestão tributária e o 

crescimento da arrecadação durante o ano de 2016 foram as seguintes: 

 

• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS): 

ü Informações Econômico-Fiscais  

 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, SEGUNDO O REGIME DE PAGAMENTO - 2016 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE % 

Produtor Rural 5.195 46,00 

Microempreendedor Individual 2.572 23,00 

Simples Nacional 1.752 15,00 

Normal 810 7,00 

Substituição Tributária 493 4,00 

Depósito Fechado 363 3,00 

Estimativa Fixa 227 2,00 

TOTAL 11.412 100,00 
Fonte: Sefaz 
Nota: Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL PELA REDESIM 

SITUAÇÃO QUANTIDADE % 

Deferido 577 56,00 

Indeferido 449 44,00 

TOTAL 1.026 100,00 
Fonte: Sefaz 
Nota: (1) Dados referentes ao período de 16 de março a 31 de outubro de 2016;  
          (2) Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). 
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTES 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE % 

Alteração de Situação (1) 44.452 82,00 

Alteração de Regime de pagamento 5.310 10,00 

Alteração de Parcela de Estimativa Fixa 4.266 8,00 

Recadastramento de Contribuinte 281 1,00 

TOTAL 54.309 100,00 
Fonte: Sefaz 
Nota: (1) Alteração de Situação Cadastral: suspensão, reativação, em processo de baixa, baixadas ou canceladas; (2) 
Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016. 

  
ü Entrada de Mercadorias – Sistema de Gestão de Desembaraço (GDD) 

 
CONTROLE DOCUMENTAL DE ENTRADA DE MERCADORIAS NACIONAIS – COMÉRCIO 

QUANTIDADE 
 DE NOTAS 

VALOR TOTAL 
(R$) 

RECEITA 
(R$) 

3.347.113 38.036.666.667,35 1.447.192.058,86 

Fonte: Sefaz 
Nota:(1) Números incluem dados da DIA. Representam o total das entradas interestaduais. 

   (2) Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016. 
 

CONTROLE DOCUMENTAL DE ENTRADA DE MERCADORIAS NACIONAIS – DIA 

QUANTIDADE DE NOTAS VALOR TOTAL  
(R$) 

RECEITA 
(R$) 

719.290 22.570.439.201,22 187.416.856,68 

Fonte: Sefaz. 
Nota: (1) DIA (Declaração de Ingresso no Amazonas). 
             (2) Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016. 
 

 

CONTROLE DOCUMENTAL DE ENTRADA DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS – DAI 

DIs NÃO 
NOTIFICADAS 

BASE DE  
CÁLCULO 

DIs 
NOTIFICADAS 

BASE DE 
 CÁLCULO 

RECEITA 
(R$) 

67.553 14.384.179.935,5
8 36.142 6.601.660.632,0

5 
1.123.342.330,6

1 
Fonte: Sefaz 
Nota: (1) DAI (Declaração Amazonense de Importação); DI (Documento de Importação) 
             (2) Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016. 

 

ü Controle Físico da Entrada de Mercadorias no Estado em Portos, Aeroportos, Rodovias e 

Trânsito 
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VISTORIA DOCUMENTAL E FÍSICA 

UNIDADE DE 
CARGA 

VISTORIA 
DOCUMENTAL FÍSICA 

Quantidade Valores 
(R$) % Quantidade Valores 

(R$) % 

143.074 8.837 737.467.966,05 6,17 1.349 186.344.823,98 0,94 
Fonte: Sefaz 
Nota: Dados referentes ao período de janeiro a setembro de 2016. 

 

Nota-se uma redução na quantidade de vistorias documentais e faz-se necessária uma 

observação: estas vistorias são oriundas de diferenças verificadas na recepção de documentos no porto 

credenciado entre os valores que constam nos documentos fiscais (Nota Fiscal Eletrônica/NF-e e 

Conhecimento de Transporte Eletrônico/CT-e) e o Manifesto apresentado pelo transportador. 

Ao longo do tempo os transportadores têm corrigido seus procedimentos e sistemas no 

sentido de minimizar ou eliminar essas diferenças. Portanto, a quantidade de ocorrências tem 

diminuído e o percentual de 6,17% reflete isso. 
 

VALOR DOS AUTOS LAVRADOS - 2016 

AUTOS 
Apreensão (R$) Infração (R$) 

26.029,38 488.741,25 
Fonte: Sefaz 
Nota: Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016. 

 

ü Dívida Ativa 
INSCRIÇÕES POR TIPO NA DÍVIDA ATIVA - 2016 

TIPO DE DÉBITO QUANTIDADE VALOR  
(R$) % 

AINF/ICMS 634 374.046.821,38 65,4 
Não Tributários 768 105.932.627,88 18,5 
ICMS Declarado 1.798 42.987.186,07 7,5 
ICMS Declarado - não restituível 133 17.920.531,56 3,1 
Parcela/ICMS 850 15.419.436,29 2,7 
AINF/IPVA 19.693 14.272.359,51 2,5 
Parcela/IPVA 398 758.266,38 0,1 
ICMS Antecipado Declarado 76 753.225,80 0,1 
Custas Judiciais 22 155.044,18 0,0 
ITCMD 5 21.411,36 0,0 

TOTAL 24.377 72.266.910,41 100,00 
Fonte: Sefaz  
Nota: AINF (Auto de Infração e Notificação Fiscal);  
ITCMD (Imposto sobre Transmissão por Causa Mortis e Doações); Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016. 
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ü Programa Estadual de Cidadania Fiscal 

 
ESTATÍSTICAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE CIDADANIA FISCAL - 2016 

CPF 
CADASTRADO  

(1) 

CONTRIBUINTE 
EMISSOR 
DE NFC-e 

DENÚNCIA REALIZADA (2) 

Apurada Em Apuração Em Triagem Notificada 

215.600 12.651 839 442 35 17 

Fonte: Sefaz 
Nota: (1) CPFs cadastrados desde o início do programa até 16 de novembro 2016.  

                            (2) Dados referentes ao período de janeiro a 16 de novembro de 2016. 
 

 

PRÊMIOS PAGOS AOS CIDADÃOS E ÀS INSTITUIÇÕES - 2016 

PREMIAÇÕES QUANTIDADE VALORES  
(R$) 

Cidadão 4.988 2.298.150,00 

Instituição 9.233 1.130.240,00 

Fonte: Sefaz 
Nota: Dados referentes ao período de janeiro a 16 de novembro de 2016. 

 

RECEITA REALIZADA  

 

ü Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)  

 
RECEITA PREVISTA E REALIZADA – 2016** 

RECEITA PREVISTA* RECEITA 
REALIZADA 

REALIZADA/ 
PREVISTA (%) 

5.635.503.383 5.844.912.408 3,72 

Fonte: Sefaz 
Nota: (*) A receita prevista não é a consignada no Orçamento, mas a utilizada pelo Departamento de     
Arrecadação, com base na evolução histórica da arrecadação do ICMS (mês a mês) e a conjuntura econômica;  

(**) Dados referentes ao período de janeiro a outubro de 2016.  
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Demonstrativo Geral de Arrecadação  

 
DESEMPENHO DA RECEITA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO – 2015-2016 

TIPO DE 
RECEITA 

RECEITA 
PREVISTA NO 
ORÇAMENTO 

2016(*) 

RECEITA REALIZADA (R$) 

RESULTADO NAS VARIAÇÕES 

RECEITA 
REALIZADA REALIZADO X 

ORÇADO 
2016 2016 X 2015  

2016 2015 R$ ∆% R$ ∆% 

RECEITA 
TRIBUTÁRIA 7.760.459.105 6.592.937.611 6.875.387.417 -282.449.806 -4,11 -1.167.521.494,17 -15,04 

ICMS 7.007.562.945 5.844.912.408 6.212.138.045 -367.225.637 -5,91 -1.162.650.537 -16,59 

INDÚSTRIA 3.144.361.703 2.569.306.961 2.831.424.226 -262.117.265 -9,26 -575.054.742 -18,29 

COMÉRCIO 3.085.351.625 2.610.435.758 2.731.280.930 -120.845.172 -4,42 -474.915.867 -15,39 

SERVIÇOS 777.506.488 665.169.672 649.432.873 15.736.799 2,42 -112.336.816 -14,45 

IPVA 313.914.100 255.320.896 261.163.204 -5.842.308 -2,24 -58.593.204 -18,67 

ITCMD 8.515.572 6.276.653 7.760.226 -1.483.573 -19,12 -2.238.920 -26,29 

IRRF 426.730.686 420.157.988 388.324.094 31.833.893 8,20 -6.572.699 -1,54 

TAXAS 6.541.909 66.269.666 6.001.848 60.267.818 1004,15 59.727.757 913,00 

RECEITA DE 
CONTRIBUIÇÃO 1.242.390.298 868.663.991 1.112.983.211 -244.319.220 -21,95 -373.726.307 -30,08 

FTI 758.220.876 479.571.392 684.481.681 -204.910.289 -29,94 -278.649.484 -36,75 

UEA 340.274.589 255.920.765 298.029.167 -42.108.402 -14,13 -84.353.825 -24,79 

FMPES 143.894.833 133.171.835 130.472.363 2.699.471 2,07 -10.722.998 -7,45 

Fonte: Sefaz 
Nota: (*) Valor pro rata mês, acumulado até Outubro/2016, tomando como base a previsão anual contida no Orçamento de 2016. 
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AÇÕES DO TESOURO ESTADUAL 

 

O Estado do Amazonas vem desenvolvendo ações planejadas de adequações e melhorias no 

Sistema de Administração Financeira Integrada (AFI) com o objetivo de aperfeiçoar e dinamizar o 

processo de execução Orçamentária, Financeira e Contábil, bem como para atender às demandas da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE).  

 No exercício de 2016, foram implementadas no AFI diversas ações de melhoria, dentre as 

quais destacam-se: 

 

ü Reconhecimento de Dívida (RD): transação que possibilita o registro, o 

acompanhamento e a execução dos processos de Despesas de Exercícios Anteriores 

(DEA) pelos gestores dos órgãos. Este processo traz agilidade na tramitação dos 

documentos, controle e acompanhamento via sistema AFI;  

ü Documento de Arrecadação (DAR) e Guia de Recolhimento (GR): possibilita a 

inserção de informações e anexos de extratos bancários no sistema AFI, com o envio 

eletrônico para o Órgão Central. Deste modo, houve uma redução nos custos de papel e 

de entrega de documentos, além de propiciar maior agilidade na tramitação e execução; 

ü Conciliação Bancária: foram desenvolvidas melhorias na transação “Conciliação 

Bancária Eletrônica”, do sistema AFI, de modo a dar mais transparência e agilidade na 

solução das pendências; 

ü Depósito Judicial: foi desenvolvido um módulo no sistema AFI para registro, controle e 

acompanhamento da contabilização dos depósitos judiciais repassados ao Estado do 

Amazonas, referentes aos processos – tributários ou não – em que seja parte o Estado, 

em atendimento à Lei Complementar Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015 e Lei 

Ordinária Estadual nº 4.218, de 08 de outubro de 2015. 

 

Além do exposto acima, outras ações de impacto foram desenvolvidas para serem 

disponibilizadas aos usuários do sistema AFI no exercício de 2017. São elas: 

ü Adequação do Plano de Contas Contábeis do Sistema AFI ao Plano de Contas Aplicado 

ao Setor Público (PCASP), 7ª Edição, que foi publicado em setembro de 2016 pela STN;  

ü Adequação das contas contábeis do sistema AFI em acordo com o Tribunal de Contas do 

Estado, por meio do sistema e-Contas; e, 

ü Adequação do sistema AFI à sistemática obrigatória de execução Orçamentária e 

Financeira das emendas individuais ao projeto de Lei Orçamentária, em atendimento à 

Emenda Constitucional nº 95, de 08 de novembro de 2016. 
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Também foram desenvolvidas ações de melhoria no Portal de Transparência Fiscal do 

Estado, com a alteração de layouts, criação de novas consultas e disponibilização de informações aos 

cidadãos, nos formatos .PDF, .XLS e .CSV, o que contribuiu na melhoria da avaliação do Portal dentre 

todos os portais estaduais. 

 

Gestão da Dívida Pública 

A gestão da dívida fundada do Estado, sob a gestão da SEFAZ, tem sido marcada 

pelo crescimento nominal do serviço total na ordem de 5%, no comparativo de Janeiro a Outubro de 

2015 (R$558.743.082,94) com Janeiro a Junho de 2016 (R$586.551.292,94), portanto, abaixo da 

inflação oficial dos últimos 12 meses, terminados em Outubro/2016, ocasião em que o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo/ (IPC-A) avançou 7,8739%. Dessa forma, temos uma 

redução real no serviço da dívida na ordem de 2,7%. 

O crescimento nominal do serviço da dívida, abaixo da variação da inflação, 

foi sensivelmente impactado pela desvalorização do Dólar ante o Real (queda da taxa de câmbio de 

17,56% entre outubro de 2015 e outubro de 2016 e, consequentemente, sobre o saldo da dívida 

externa.  Em outubro de 2015 o estoque da dívida administrada foi de R$ 6.327.104.927,64, enquanto 

em outubro de 2016 o estoque foi de R$ 6.466.458.976,00, ou seja, um aumento nominal de 2,2%. Já 

descontada a inflação do período, o estoque apresentou uma redução real de 5,3%. 

As variações apresentadas tanto pelo serviço da dívida quanto pelo estoque no exercício 

fiscal de 2016, até outubro, se devem principalmente aos seguintes fatores: Não contratação de 

nenhuma operação de crédito nova; Realização do 5º termo aditivo ao contato de refinanciamento de 

dívidas com a União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 (vide LC 148/2015), reduzindo seu respectivo 

serviço e estoque; e Recebimento das Receitas das  Operações de Crédito já contratadas em montante 

inferior às amortizações, compensando parcialmente o aumento da dívida ocasionado pelos 

fatores extra-orçamentários, isto é, pela inflação e pela taxa cambial. 

 

AÇÕES PARA O CONTROLE DE GASTOS 

 
No que tange ao controle dos gastos governamentais, no exercício de 2016 foram realizadas 

as seguintes ações: 

 

ü Domicílio Eletrônico de Licitantes e Fornecedores e Processo Eletrônico de Compras 

com Certificação Digital: está em desenvolvimento o “Domicílio Eletrônico de Licitantes e 

Fornecedores” (Cadastro de Licitantes e Fornecedores) e o “Processo Eletrônico de Compras 

Com Certificação Digital”, que são projetos em parceria com o Banco Mundial (BIRD), 

mediante Termo de Cooperação Técnica, cujo implemento será dado em 2017. O citado 
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Termo de Cooperação Técnica compõe um programa do BIRD de avaliação de boas práticas 

de compras governamentais e o Estado do Amazonas é o único do Brasil convidado a 

participar. A partir de sua implantação (que será gradativa, iniciando com Pregões Eletrônicos 

para Registro de Preços), todos os processos relacionados à aquisição de bens e serviços – 

exceto obras e serviços de engenharia –, serão integralmente eletrônicos. 

ü Inovações Tecnológicas: Encontram-se em desenvolvimento: o novo “Sistema de Gestão 

de Contratos”; O “Portal de Legislação Licitações e Contratos”; O “Portal de Transparência 

Licitações e Contratos”; O “Sistema para Monitoramento de Serviços Padronizados”, que 

proporcionará eficiência na padronização de serviços e consequente redução de custos; O 

módulo eletrônico de dispensa de licitação, que permitirá que todas as dispensas de licitação 

(incluindo as compras diretas de valor até R$ 8 mil) sejam realizadas integralmente por meio 

eletrônico, com ampla transparência e controle de fracionamento de despesas. 

ü Monitoramento das Compras por Registro de Preços de Materiais: foi iniciado o projeto 

piloto de automação da pesquisa de preços de materiais a partir da base de dados da NF-e, 

inicialmente com 50 itens de grupos diversos, tais como: farmacológicos, materiais de 

expediente e gêneros alimentícios. 

ü Serviços Padronizados e Registro de Preços de Serviços para a Saúde: encontram-se em 

ampliação os serviços padronizados e registro de preços de serviços para a saúde, tais como: 

limpeza e lavanderia hospitalar, fornecimento de gases medicinais, mão de obra de apoio 

(recepcionistas, maqueiros, jardinagem, dentre outros), que contribuirão para a organização 

dos contratos no exercício de 2017. 

 

PARCERIAS 

 

O trabalho de Coordenação de Compras e Contratos Governamentais, realizado pela Sefaz, 

já reconhecido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) como destaque em compras, foi amplamente difundido em 

2016. 

Além do lançamento do “Compras Manaus”, sistema de Compras Eletrônicas da Prefeitura 

de Manaus, desenvolvido com integral apoio tecnológico e operacional da Sefaz-AM, inclusive com a 

cessão do Sistema de Compras Eletrônicas “e-Compras.AM”, a Sefaz também está apoiando o 

Governo do Distrito Federal na implantação de seus sistemas, como: e-Compras, Gestão de 

Contratos/SGC e o de Gestão de Almoxarifados/AJURI. 
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OUTROS DESTAQUES 

 

Em reconhecimento ao modelo de gestão de compras do Amazonas, o BID patrocinou o “I 

Seminário Internacional de Compras Públicas Estaduais no Amazonas”, que foi realizado em 

Fevereiro/2016. Coube à SEFAZ-AM a apresentação de temas nos painéis “Compras eletrônicas – 

Desafios e potencialidades no uso da inteligência de negócios no tratamento de dados com o tema 

“Compras públicas e administração tributária: Uso da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica na 

Bolsa de Compras do Estado do Amazonas”; e “Compras Públicas na trajetória da qualidade do 

gasto”, com o tema “A experiência do modelo do Amazonas”. 

Participação no “IX Congresso CONSAD de Gestão Pública”, com os painéis: “Compras 

Públicas e Administração Tributária: uso da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica na bolsa de 

compras do Amazonas” e “Sistema de Recebimento de Materiais do Amazonas”.  

 

Principais Resultados Financeiros Obtidos 

A ampliação das compras de materiais a partir do Registro de Preços proporcionou economia 

financeira e maior eficiência nos processos de compras, conforme demonstram os dados a seguir: 

 
COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO PELO REGISTRO DE PREÇOS 

META/ANO 
2012 2013 2014 2015 2016(*) 

522 mi 516 mi 556 mi 408 mi 238 

55% 51,8% 49,60% 52,60% 55,00% 65,80% 
Fonte: Sefaz  
Nota: (*)Dados até outubro/2016 

 
VOLUME FINANCEIRO DAS AQUISIÇÕES POR REGISTRO DE PREÇOS 

ESPECIFICAÇÃO 
ANOS (%) 

2012 2013 2014 2015 2016(*) 

Registro de Preços 51,82 49,63 52,62% 55,03 65,77 

Pregão Eletrônico 12,86 14,14 12,66 8,19 5,91 

Compra de Ata Externa 7,74 6,36 0,83 0,38 1,93 

Dispensa, Inexigibilidade e Compra Direta 26,94 29,02 33,79 34,54 21,96 

Outras Modalidades 0,64 0,85 0,10 1,86 4,43 

Meta Mínima 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Meta Alvo 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

Meta Superação 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Fonte: Sefaz   
Nota: (*)Dados até outubro/2016 
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Com a ampliação das compras eletrônicas cujo valor do processo é igual ou inferior a R$ 8 

mil, até outubro de 2016 foi aplicado 22 milhões em compras, onde se obteve uma economia de 

32,4%. 

 
COMPRAS ELETRÔNICAS COM VALORES ABAIXO DE R$ 8 MIL – 2012 -2016 

DISCRIMINAÇÃO ANOS (%) 
2012 2013 2014 2015 2016(*) 

Compra Eletrônica 7,44 6,29 5,79 19,39 32,4 
Meta Mínima 8,00 8,00 8,00 12,00 20,00 
Meta Alvo 10,00 10,00 10,00 15,00 25,00 
Meta Superação 15,00 15,00 15,00 20,00 30,00 

Fonte: Sefaz   
Nota: (*)Dados até outubro/2016 

 

Com a ampliação dos itens exitosos em licitações para Registro de Preços (redução de 

itens desertos, fracassados e cancelados), os dados foram os seguintes: 
 

ITENS ÊXITOSOS EM LICITAÇÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS – 2012 -2016 

DISCRIMINAÇÃO 
ANOS (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 (*) 

Encerrado com Vencedor 55,43 53,20 67,75 70,40 59,46 

Meta Mínima 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Meta Alvo 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Meta Superação 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Fonte: Sefaz   
Nota: (*)Dados até outubro/2016 

 

Por meio da redução do tempo de pesquisa de mercado (banco de preços), por meio da 

ampliação do uso da base de dados da Nota Fiscal Eletrônica, os resultados foram os seguintes: 

 
PESQUISA DE MERCADO CONCLUÍDAS EM ATÉ 15 DIAS – 2012 -2016 

DISCRIMINAÇÃO 
ANOS (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 (*) 

Pesquisas concluídas em até 15 dias 46,20 46,90 70,90 73,06 52,50 

Meta Mínima 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Meta Alvo 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Meta Superação 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
Fonte: Sefaz   
Nota: (*)Dados até outubro/2016 
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

 
MENSAGENS GOVERNAMENTAIS – 2016 

N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

1 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO 

ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – CONEN 

2 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI NO ÂMBITO 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – 

SEJUSC, O CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO 

AMAZONAS – CEPIR-AM 

3 

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE “DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO AOS USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE QUANDO NÃO ATENDIDOS PELA REDE 

ASSISTENCIAL PÚBLICA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE” 

4 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE “INSTITUI O PROGRAMA 

DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS SINTOMAS DO DESCOLAMENTO DE RETINA E 

GLAUCOMA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS” 

5 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE “DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO AMAZONAS” 

6 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE “INSTITUI A SEMANA 

ESTADUAL DE ORIENTAÇÃO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE NAS 

ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

7 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE “TORNA OBRIGATÓRIO O 

PRIMEIRO EXAME DE VISTA COMPLETO PARA TODA CRIANÇA QUE VENHA A 

INGRESSAR NA CRECHE, ESCOLA PÚBLICA OU PARTICULAR DO ESTADO DO 

AMAZONAS” 

8 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE ACERCA DO 

ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADAPTADA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS E PRIVADAS DO ESTADO 

DO AMAZONAS PRECONIZANDO A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. 

9 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE “INSTITUI O PROGRAMA 

DE DIAGNÓSTICO TDAH TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE NAS ESCOLAS PÚBLICAS NO ESTADO DO AMAZONAS“ 
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Continuação 
N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

10 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA 

DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

11 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE HISTÓRICO MÉDICO ESCOLAR NAS 

ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PARTICULAR DO ESTADO DO AMAZONAS 

12 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES NA 

MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS QUE DESENVOLVAM ALERGIA QUE 

IMPOSSIBILITE UMA ALIMENTAÇÃO CONSIDERADA NORMAL 

13 

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O 

ACESSO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA ÀS ACADEMIAS DE 

GINÁSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES 

14 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE AS 

NORMAS E PARÂMETROS DAS ESCALAS DAS DIFERENTES MODALIDADES DO 

SERVIÇO POLICIAL MILITAR DA CAPITAL E DO INTERIOR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

15 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI NO ÂMBITO 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – 

SEJUSC, O CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO 

AMAZONAS – MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE 

SOBRE A EXTINÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA 

16 

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 

17 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE REDELIMITA A ÁREA DA 

RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO GREGÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
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Continuação 

N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

18 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE  

INSTITUI O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA AMAZONENSE – PIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

19 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO A CRIAR NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2016-2019, PROGRAMA E AÇÕES 

PARA O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 

AMAZONAS E A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL 

VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

20 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

REALIZAR A COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS RECONHECIDAS E A EQUALIZAÇÃO DE 

CUSTOS DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

21 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE TORNA SEM EFEITO TODOS OS 

ATOS, SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU INICIATIVAS QUE TENHAM 

GERADO OU QUE POSSAM GERAR PUNIÇÃO A POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS 

MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTOS 

REIVINDICATÓRIOS E/OU DE MANIFESTAÇÕES DE PENSAMENTO 

22 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A EXIGÊNCIA DE 

REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES FEMININAS E MASCULINAS COMO REQUISITO PARA 

CONCESSÃO DE PATROCÍNIO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO 

23 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEAD, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

24 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISCIPLINA A ATIVIDADE DE 

AQUICULTURA NO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

25 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.582, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 

DENOMINADO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – ADDC 

26 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO FISCAL DA 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS – FAPEAM 
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Continuação 
N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

27 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE REVOGA O INCISO VII DO ARTIGO 10 

DA LEI N.º 4.170, DE 27 DE MARÇO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

28 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O FUNDO ESTADUAL PARA 

O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO – FUNECTI 

29 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A DETERMINAÇÃO 

DE DEVOLUÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO NOS CONCURSOS PÚBLICOS NOS TERMOS 

QUE ESPECIFICA 

30 

MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE PROÍBE, NO ÂMBITO DO ESTADO 

DO AMAZONAS, A COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS NOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS QUE OFEREÇAM SERVIÇOS E PRODUTOS. 

31 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CONSELHO PENITENCIÁRIO DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

32 

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

33 

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

34 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO SUPERIOR DA 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS 

35 

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE TORNA OBRIGATÓRIO QUE AS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR DISPONIBILIZEM EM SUA 

BIBLIOTECA CÓPIA DIGITAL DOS TRABALHOS ACADÊMICOS ELABORADOS EM SEUS 

CAMPI E CRIA SITE DIGITAL PARA BANCO DE DADOS 

36 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 

A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

37 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, A LEI N.º 4.330, DE 30 DE MAIO DE 2016, QUE DISCIPLINA A ATIVIDADE DE 

AQUICULTURA NO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

38 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO A VINCULAR PROGRAMA E CRIAR AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL – PPA 

2016-2019, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E A ABRIR CRÉDITO 

ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 

QUE ESPECIFICA 
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Continuação 

N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

39 

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO FISCAL DO 

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DENOMINADO AGÊNCIA AMAZONENSE DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 

40 

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO DELIBERATIVO 

DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DENOMINADO AGÊNCIA AMAZONENSE DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 

41 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, A LEI N.º 1.639, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1983, LEI ORGÂNICA DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

42 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

REALIZAR COMPENSAÇÃO DE ICMS COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA PETROBRAS, NA 

FORMA QUE ESPECIFICA 

43 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO AMAZONAS – CETRAN 

44 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CONSELHO PERMAMENTE DE 

DISCIPLINA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

45 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL, O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ORIUNDOS DE FIBRAS NATURAIS VEGETAIS DO ESTADO DO AMAZONAS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

46 

MENSAGEM ENCAMINHANDO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE CRIA O 

PROGRAMA PRIMEIRO ALEITAMENTO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 

AMAZONAS – SUSAM 

47 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOME PARA COMPOR O CONSELHO PENITENCIÁRIO DO 

ESTADO DO AMAZONAS – REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

48 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, A LEI N.º 3.564, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010, QUE “INSTITUI O PLANO DE 

CONTROLE DE POLUIÇÃO VEICULAR – PCPV, E O PROGRAMA DE INSPEÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO – I/M, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

49 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONCEDER SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO CONVENCIONAL DE PASSAGEIROS, NO MUNICÍPIO DE MANAUS 
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Continuação 

N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

50 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, O ARTIGO 16 DA LEI N.º 3.9514, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE INSTITUI 

O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

51 

MENSAGEM DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A 

OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO, PELAS ESCOLAS, DA REDE PÚBLICA E 

PRIVADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE LISTA DE VEÍCULOS 

CREDENCIADOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

52 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, A LEI N. 3.505, DE 13 DE MAIO DE 2010, QUE FIXA A REMUNERAÇÃO DOS 

PROCURADORES AUTÁRQUICOS DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

53 
MENSAGEM ENCAMINHAND PROJETO DE LEI QUE REVOGA O INCISO IV DO ARTIGO 10 

DA LEI N.º 4.170, DE 27 DE MARÇO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

54 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS – CIAMA A PARTICIPAR DO CAPITAL 

SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA, NA FORMA QUE ESPECIFICA 

55 
MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – CEAS 

56 

MENSAGEM ENCAMINHANDO NOMES PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

57 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE 

INFORMAÇÕES DE GOVERNO – AMAZONAS – SEI-AM, CRIA O CONSELHO ESTADUAL DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – AMAZONAS – CETIC-AM, CRIA O 

PROGRAMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS – PEII, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

58 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISCIPLINA A ATIVIDADE DE 

AQUICULTURA NO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

 



 

 

318 

 

Continuação 
N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

57 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE 

INFORMAÇÕES DE GOVERNO – AMAZONAS – SEI-AM, CRIA O CONSELHO ESTADUAL DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – AMAZONAS – CETIC-AM, CRIA O 

PROGRAMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS – PEII, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

58 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISCIPLINA A ATIVIDADE DE 

AQUICULTURA NO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

59 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL A ALIENAR, MEDIANTE LICITAÇÃO, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA 

60 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER À ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA 

POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO AMAZONAS O IMÓVEL QUE ESPECIFICA 

61 
MENSAGEM DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO 

ARTIGO 19 DA LEI N.º 2.923, DE 27 DE OUTUBRO DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

62 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE PRORROGA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, O PRAZO DA MAJORAÇÃO DE 22% DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO ESTADO 

PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

63 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, O CAPUT DO ARTIGO 80 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 30, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2001 

64 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, A LEI N.º 2.894, DE 31 DE MAIO DE 2004, QUE DISPÕE SOBRE AS VAGAS 

OFERECIDAS EM CONCURSOS VESTIBULARES PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

65 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A POLÍTICA 

ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, DISPÕE SOBRE O CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL – CAR, O SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – SICAR-AM 

66 

MENSAGEM ENCAMINHANDO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.º 164-2016, OBJETO 

DA MENSAGEM N.º 054-2016, DE 16 DE AGOSTO DE 2016, QUE AUTORIZA A COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS – CIAMA, A PARTICIPAR DO 

CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA, NA FORMA QUE ESPECIFICA 

67 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ESTABELECE A POLÍTICA 

ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, DISPÕE SOBRE O CADASTRO AMBIENAL 

RURAL – CAR, O SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – SICAR-AM, O PROGRAMA 

DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – PRA, NO ESTADO DO AMAZONAS 
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N.º 

MENSAGEM 
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68 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA O PLANO PLURIANUAL 

PARA O PERÍODO 2016-2019 

69 
MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 

70 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI OS PROGRAMAS DE 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – PRC E DE REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE DOS 

IMÓVEIS PERTENCENTES OU INCORPORADOS À CARTEIRA IMOBILIÁRIA DA 

SUPERINTENDÊNCIA 

71 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA, A LEI N.º 4.263, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, QUE MODIFICA 

DISPOSITIVOS DA 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 DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

72 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL A PRESTAR GARANTIAS À UNIÃO, POR MEIO DA VINCULAÇÃO DOS 

IMPOSTOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 155 E DOS RECURSOS DE QUE TRATAM OS 

ARTIGOS 157, 159, INCISO I, ALÍNEA A E INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

73 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

ESTABELECENDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

74 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A META FISCAL DE 

RESULTADO PRIMÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, QUE ALTERA A META FISCAL DE 

RESULTADO PRIMÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, PREVISTA NA LEI N.º 4.208, DE 07 

DE AGOSTO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A 

EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 

75 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA, NA 

FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI COMPLEMENTAR N.º 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997, 

QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

76 

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, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
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N.º 

MENSAGEM 
ASSUNTO 

77 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A POLÍTICA ECONÔMICA-

AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

DENOMINADA MATRIZ ECONOMICA-AMBIENTAL DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

78 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 

TAXAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL, INSPEÇÃO 

ANIMAL, AGROTÓXICOS E INSUMOS VETERINÁRIOS E ORGANISMOS AQUÁTICOS, NO 

ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

79 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ACRESCENTA O INCISO IV AO 

ARTIGO 44 DA LEI N.º 2.500, DE 1.º DE SETEMBRO DE 1.998, QUE DISPÕE SOBRE A 

INSPEÇÃO INDUSTRIAL SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NO 

ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

80 

MENSAGEM ENCAMINHANDO EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI QUE 

AUTORIZA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - 

CIAMA A PARTICIPAR DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PRIVADA, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA 

81 

MENSAGEM ENCAMINHANDO VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI QUE FICA VEDADO 

ÀS ESCOLAS PÚBLICAS IMPEDIR O ACESSO DE ESTUDANTES DESUNIFORMIZADOS NAS 

DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ENSINO 

82 

MENSAGEM ENCAMINHANDO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O 

ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE E SÍNDROME METABÓLICA 

PEDIÁTRICA NOS CAICs 

83 
MENSAGEM ENCAMINHANDO VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A 

INSTITUIÇÃO DO SELO EMPRESA SOLIDÁRIA COM A VIDA 

84 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE 

FLORESTAS SITUADAS EM ÁREAS DE DOMÍNIO DO ESTADO PARA PRODUÇÃO 

SUSTENTÁVEL; INSTITUI NA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA A SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE FLORESTA - SEAGF, CRIA O 

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 

85 

MENSAGEM ENCAMINHANDO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A ESTIMATIVA E 

COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA NA LEI N.º 4.208, QUE DISPÕE 

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

DE 2016, E AS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA PREVISTAS NA 

LEI N.º 4.269, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2016 

Fonte: Casa Civil 
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LEIS ORDINÁRIAS - 2016 

N.º DE ORDEM LEI N.º EMENTA 

1 
LEI N.º 4.283, DE 12 DE 

JANEIRO DE 2016 

ESTABELECE QUE SEJA DISPONIBILIZADA A LEI MARIA DA 

PENHA NOS ESTABELECIMENTOS QUE INDICA PARA 

CONSULTA DA POPULAÇÃO, EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL 

ACESSO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2 
LEI N.º 4.284, DE 12 DE 

JANEIRO DE 2016 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DE CULTURA E INFORMAÇÃO PAUINIENSE - 

ACCIP 

3 
LEI N.º 4.285, DE 12 DE 

JANEIRO DE 2016 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA PROVISÃO DE DEUS - TVPD, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

4 
LEI N.º 4.286, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DECLARA O BAR DO CIPRIANO COMO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

5 
LEI N.º 4.287, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CLASSIFICA AUTAZES COMO MUNICÍPIO DE INTERESSE 

TURÍSTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

6 
LEI N.º 4.288, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS MEIOS DE 

HOSPEDAGEM DE INFORMAR AS AUTORIDADES 

COMPETENTES A PRESENÇA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, SEM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DOS 

PAIS OU RESPONSÁVEIS A QUALQUER HORA DO DIA OU DA 

NOITE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS 

7 
LEI N.º 4.289, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

MÉDICO E POLÍTICO FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES 

8 
LEI N.º 4.290, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

RECONHECE O FESTIVAL DE PRAIA E A FESTA ASSEMBLEIA 

DE DEUS COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA 

IMATERIAL PARA O ESTADO DO AMAZONAS 

9 
LEI N.º 4.291, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CLASSIFICA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU COMO ÁREA 

DE INTERESSE TURÍSTICA PRIORITÁRIA 

10 
LEI N.º 4.292, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CLASSIFICA O MUNICÍPIO DE CODAJÁS COMO ÁREA 

ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICA PRIORITÁRIA 
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Continuação 

N.º DE ORDEM LEI N.º EMENTA 

11 
LEI N.º 4.293, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO DR. MURILO CORTES DRUMOND 

12 
LEI N.º 4.294, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONSIDERA O GUARANÁ PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE 

MAUÉS, BEM COMO SUAS LENDAS, MITOS E COSTUMES 

COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

13 
LEI N.º 4.295, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AOS 

IRMÃOS MARISTAS SEBASTIÃO ANTONIO FERRARINI E 

DEMETRIO HERMAN 

14 
LEI N.º 4.296, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

INSTITUI A GRATUIDADE NA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS 

PÚBLICOS EM TODO O ESTADO DO AMAZONAS PARA 

PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS 

15 
LEI N.º 4.297, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

SENHOR GERALDO BERNARDINO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

16 
LEI N.º 4.298, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS O RESTAURANTE CANTO DA 

PEIXADA 

17 
LEI N.º 4.299, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE O ACESSO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ÀS ACADEMIAS DE GINÁSTICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES 

18 
LEI N.º 4.300, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

INSTITUI O DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA FIBROMIALGIA 

NO ESTADO DO AMAZONAS 

19 
LEI N.º 4.301, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

OBRIGA A AFIXAÇÃO DE CARTAZES NOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE OFERECEM 

SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE TATUAGEM PERMANENTE 

INFORMANDO O IMPEDIMENTO DE DOAÇÃO DE SANGUE 

POR UM ANO NO ESTADO DO AMAZONAS 

20 
LEI N.º 4.302, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AS ASSISTÊNCIAS 

TÉCNICAS FORNECEREM AOS CONSUMIDORES UM 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 
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21 
LEI N.º 4.303, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

ESTABELECE O DIA 10 DE JULHO PARA A COMEMORAÇÃO 

DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA NO ESTADO DO 

AMAZONAS 

22 
LEI N.º 4.304, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

SENHOR CARLOS ANDRÉ PEDERNEIRAS DE CASTRO 

23 
LEI N.º 4.305, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

GENERAL BRIGADEIRO ANTONIO MANOEL DE BARROS 

24 
LEI N.º 4.306, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO SENHOR JOSÉ WANDERLEY DALLAS REI 

DIAS 

25 
LEI N.º 4.307, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO 

ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DE INFORMAÇÕES AO 

CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - 

CIOPS QUANTO AOS REGISTROS DE HOMICÍDIOS, LESÕES 

CORPORAIS E ACIDENTES COM ARMAS DE VÍTIMAS 

ATENDIDAS NAS REDES HOSPITALARES DE SAÚDE PÚBLICA 

E PRIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO DE 

RELATÓRIO À SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA 

26 
LEI N.º 4.308, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS OS BARES TRADICIONAIS QUE 

MENCIONA 

27 
LEI N.º 4.309, DE 18 DE 

JANEIRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO 

DE CERTIDÃO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE QUANDO NÃO ATENDIDOS PELA REDE 

ASSISTENCIAL PÚBLICA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE 

28 
LEI N.° 4.310, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 2016 

REAJUSTA O VALOR DO AUXÍLIO INSTITUÍDO PELA LEI N.° 

1.735, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1985, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

29 
LEI N.º 4.311, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS MENSAIS DOS 

DESEMBARGADORES E JUÍZES E DOS VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO AMAZONAS 
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30 
LEI N.º 4.312, DE 11 DE 

MARÇO DE 2016 

INSTITUI O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA AMAZONENSE 

- PIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

31 
LEI N.º 4.313, DE 11 DE 

MARÇO DE 2016 

REDELIMITA A ÁREA DA RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO 

GREGÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

32 
LEI N.º 4.314, DE 11 DE 

MARÇO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DAS UNIDADES 

ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA 

33 
LEI N.º 4.315, DE 18 DE 

MARÇO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DE OS LABORATÓRIOS 

FARMACÊUTICOS, SITUADOS NO ESTADO DO AMAZONAS, 

INSERIREM NAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS UM 

ALERTA, DE MANEIRA DESTACADA E EM LINGUAGEM 

SIMPLIFICADA, SOBRE A PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS 

DERIVADAS DO LEITE, PROTEÍNAS DO LEITE OU TRAÇOS DE 

PROTEÍNAS DO LEITE EM SUA COMPOSIÇÃO 

34 
LEI N.º 4.316, DE 18 DE 

MARÇO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE 

ESTUDOS PROFISSIONALIZANTES PARA A PESSOA COM 

TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA NO ESTADO DO 

AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

35 
LEI N.º 4.317, DE 18 DE 

MARÇO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

PROFESSOR GIOVANNI ROMELLI, FILÓSOFO E TEÓLOGO 

36 
LEI N.º 4.318, DE 18 DE 

MARÇO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO VICE-

ALMIRANTE WAGNER LOPES DE MORAES ZAMITH 

37 
LEI N.º 4.319, DE 18 DE 

MARÇO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SEAD, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

38 
LEI N.º 4.320, DE 03 DE 

MAIO DE 2016 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CRIAR NO 

PLANO PLURIANUAL - PPA 2016-2019, PROGRAMA E AÇÕES 

PARA O FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS E A ABRIR CRÉDITO 

ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

39 
LEI N.º 4.321, DE 03 DE 

MAIO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO JUIZ 

DE DIREITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DR. 

CEZAR LUIZ BANDIERA 
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40 
LEI N.º 4.322, DE 03 DE 

MAIO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.582, DE 29 

DE DEZEMBRO DE 2010, QUE AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO A INSTITUIR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 

DENOMINADO AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL - ADDC 

41 
LEI N.º 4.323, DE 05 DE 

MAIO DE 2016 

PROÍBE O USO DE SÍMBOLOS, LOGOMARCAS OU CORES QUE 

PERSONALIZEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E 

INDIRETA NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

42 
LEI N.º 4.324, DE 17 DE 

MAIO DE 2016 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REALIZAR A 

COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS RECONHECIDAS E A 

EQUALIZAÇÃO DE CUSTOS DAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIA NA FORMA QUE ESPECIFICA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

43 
LEI N.º 4.325, DE 17 DE 

MAIO DE 2016 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES E COLETORES EXTRATIVISTAS DO ESTADO 

DO AMAZONAS - AASCAM 

44 
LEI N.º 4.326, DE 17 DE 

MAIO DE 2016 

INSTITUI O DIA ESTADUAL DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES DESAPARECIDOS, CRIA O PROGRAMA 

AMAZONAS EM BUSCA DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES DESAPARECIDOS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

45 
LEI N.º 4.327, DE 17 DE 

MAIO DE 2016 

RECONHECE A FESTA DO CACAU COMO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL PARA O ESTADO DO 

AMAZONAS 

46 
LEI N.º 4.328, DE 17 DE 

MAIO DE 2016 

TORNA OBRIGATÓRIO QUE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 

PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR DISPONIBILIZEM EM SUA 

BIBLIOTECA CÓPIA DIGITAL DOS TRABALHOS 

ACADÊMICOS ELABORADOS EM SEUS CAMPI E CRIA SITE 

DIGITAL PARA BANCO DE DADOS 

47 
LEI N.º 4.329, DE 19 DE 

MAIO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO PADRE MARTIN JAMES LAUMANN E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
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48 
LEI N.º 4.330, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

DISCIPLINA A ATIVIDADE DE AQUICULTURA NO ESTADO 

DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

49 
LEI N.º 4.331, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

REVOGA O INCISO VII DO ARTIGO 10 DA LEI N.º 4.170, DE 27 

DE MARÇO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

50 
LEI N.º 4.332, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

INSTITUI O DIA ESTADUAL DOS PROPAGANDISTAS, 

PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO AMAZONAS. 

51 
LEI N.º 4.333, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE COTA NOS CONCURSOS 

PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAZONAS, AOS PORTADORES 

DE “SÍNDROME DE DOWN”. 

52 
LEI N.º 4.334, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

RECONHECE A FESTA DO ABACAXI COMO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL PARA O ESTADO DO 

AMAZONAS.  

53 
LEI N.º 4.335, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ENTIDADE SOCIEDADE 

BÍBLICA DO BRASIL - SBB.  

54 
LEI N.º 4.336, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO SOCIAL 

SEMENTINHA DA FÉ DO AMAZONAS.  

55 
LEI N.º 4.337, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2.º DA LEI N. 3.345, DE 30 

DE DEZEMBRO DE 2008, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL 

DOS DESBRAVADORES” NO ESTADO DO AMAZONAS.  

56 
LEI N.º 4.338, DE 30 DE 

MAIO DE 2016 

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2.º DA LEI N. 3.344, DE 30 

DE DEZEMBRO DE 2008, QUE INSTITUI O “DIA ESTADUAL DO 

JOVEM ADVENTISTA” NO ESTADO DO AMAZONAS.  

57 
LEI N.º 4.339, DE 02 DE 

JUNHO DE 2016 

INSTITUI O PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA 

PARA MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

58 
LEI N.º 4.340, DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

 INSTITUI O FUNDO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO - FUNECTI 

59 
LEI N.º 4.341, DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

SENHOR RONALDO DE SOUZA DOS SANTOS, ATLETA 

BRASILEIRO DE ARTES MARCIAIS MISTAS 
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60 
LEI N.º 4.342, DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO DR. WALLACE RAMOS OLIVEIRA 

61 
LEI N.º 4.343, DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

AMAZONAS - UEA, DOUTOR CLEINALDO DE ALMEIDA 

COSTA 

62 
LEI N.º 4.344, DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO SENHOR MIQUEIAS MATIAS FERNANDES 

63 
LEI N.º 4.345, DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO TENENTE CORONEL COMANDANTE DO 1.º 

BIS (AMV), ALEXANDRE DOS PASSOS DE ARAÚJO 

64 
LEI N.º 4.346 DE 10 DE 

JUNHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS AO DR. PHILIP MARTIN FEARNSIDE, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

65 
LEI N.º 4.347 DE 15 DE 

JUNHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO TESTE DO QUADRIL NOS 

RECÉM-NASCIDOS, AINDA NOS BERÇÁRIOS DAS 

MATERNIDADES NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS 

66 
LEI N.º 4.348 DE 15 DE 

JUNHO DE 2016 

INSTITUI A CAMPANHA PERMANENTE DE 

ESCLARECIMENTO E INCENTIVO À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

67 
LEI N.º 4.349 DE 15 DE 

JUNHO DE 2016 

ASSEGURA AOS POVOS INDÍGENAS ASSISTÊNCIA 

RELIGIOSA, PRESTADA POR SEUS LÍDERES ESPIRITUAIS, EM 

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DAS REDES PÚBLICA E 

PRIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

68 
LEI N.º 4.350 DE 22 DE 

JUNHO DE 2016 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A VINCULAR 

PROGRAMA E CRIAR AÇÃO NO PLANO PLURIANUAL - PPA 

2016 - 2019, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA 

CIVIL, E A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 

ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA, QUE ESPECIFICA 
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69 
LEI N.º 4.351 DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, O 

PAGAMENTO DE MEIA-ENTRADA AOS PORTADORES DE 

CÂNCER EM ESPETÁCULOS TEATRAIS E MUSICAIS, 

EXPOSIÇÕES DE ARTE, EXIBIÇÕES CINEMATOGRÁFICAS E 

DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS OU ESPORTIVAS 

70 
LEI N.º 4.352 DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, 

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUE 

COLABOREM PARA A OBESIDADE INFANTIL, EM CANTINAS 

E SIMILARES INSTALADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NA FORMA QUE 

MENCIONA 

71 
LEI N.º 4.353 DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE O USO OBRIGATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, AOS TRABALHADORES DE 

POSTOS DE GASOLINA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

72 
LEI N.º 4.354 DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

DETERMINA A ABERTURA IMEDIATA DE MATRÍCULAS 

PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO QUE 

ESTEJAM EM CONCLUSÃO DE TRATAMENTO DA 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

73 
LEI N.º 4.355, DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

OBRIGA AS EMPRESAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS OU PRIVADOS A DISPONIBILIZAR EM 

SEU SÍTIO ELETRÔNICO A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO 

ANUAL DE DÉBITOS AOS CONSUMIDORES 

74 
LEI N.º 4.356, DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

OBRIGA RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E DEMAIS 

ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES EM FUNCIONAMENTO 

NO ESTADO DO AMAZONAS A INFORMAREM NOS 

CARDÁPIOS A EXISTÊNCIA DE INGREDIENTES 

POTENCIALMENTE ALÉRGENOS OU DE TRAÇOS DE 

INGREDIENTES ALÉRGENOS NA COMPOSIÇÃO E PREPARO 

DOS ALIMENTOS PARA PRONTO-CONSUMO, DE MANEIRA 

DESTACADA E COM LINGUAGEM SIMPLIFICADA 

75 
LEI N.º 4.357, DE 05 DE 

JULHO DE 2016 

DECLARA O CENTRO CULTURAL DOS POVOS DA AMAZÔNIA 

COMO MONUMENTO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO 

ESTADO DO AMAZONAS 



 

 

329 

 

Continuação 

N.º DE ORDEM LEI N.º EMENTA 

76 
LEI N.º 4.358, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

RECONHECE O CLUBE DA MADRUGADA COMO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE NATUREZA 

IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 

77 
LEI N.º 4.359, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

CONSIDERA O FESTIVAL DE CIRANDA DE MANACAPURU 

COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL 

DO ESTADO DO AMAZONAS 

78 
LEI N.º 4.360, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE O DIA E A SEMANA DO CUIDADOR DO 

IDOSO, A SER COMEMORADO ANUALMENTE EM 18 DE 

ABRIL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS 

79 
LEI N.º 4.361, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

INSTITUI O DIA DOS PROTETORES DOS ANIMAIS NO ESTADO 

DO AMAZONAS 

80 
LEI N.º 4.362, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO DR. 

GILBERTO ORIVALDO CHIERICE, PROFESSOR, QUÍMICO E 

PESQUISADOR 

81 
LEI N.º 4.363, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

CONSIDERA A FESTA DO CUPUAÇU DE PRESIDENTE 

FIGUEIREDO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA 

IMATERIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 

82 
LEI N.º 4.364, DE 07 DE 

JULHO DE 2016 

ALTERA O §1.º DO ARTIGO 10 DA LEI N.º 3.147, DE 06 DE 

JULHO DE 2007 

83 
LEI N.º 4.365, DE 11 DE 

JULHO DE 2016 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR 

COMPENSAÇÃO DE ICMS COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

PETROBRAS, NA FORMA QUE ESPECIFICA 

84 
LEI N.º 4.366, DE 11 DE 

JULHO DE 2016 

 INSTITUI NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, O 

PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS ORIUNDOS DE FIBRAS NATURAIS VEGETAIS DO 

ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

85 
LEI N.º 4.367, DE 11 DE 

JULHO DE 2016 

 INSTITUI NO ÂMBITO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – SEJUSC, O CONSELHO 

ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO 

AMAZONAS – CEPIR-AM 
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86 
LEI N.º 4.368, DE 26 DE 

JULHO DE 2016 

INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DO ASSISTENTE SOCIAL, 

NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

87 
LEI N.º 4.369, DE 27 DE 

JULHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A 

EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

88 
LEI N.º 4.370, DE 29 DE 

JULHO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

SENHOR ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO BISNETO 

89 
LEI N.º 4.371, DE 02 DE 

AGOSTO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.564, DE 22 

DE OUTUBRO DE 2010, QUE “INSTITUI O PLANO DE 

CONTROLE DE POLUIÇÃO VEICULAR – PCPV, E O 

PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

EM USO – I/M, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

90 
LEI N.º 4.372, DE 04 DE 

AGOSTO DE 2016 

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO, 

PELAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE LISTA DE 

VEÍCULOS CREDENCIADOS PARA O SERVIÇO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

91 
LEI N.º 4.373, DE 04 DE 

AGOSTO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS, AO SENHOR NÍRIO SCHOPAN, CONHECIDO 

COMO NENÉM DO IGAPÓ 

92 
LEI N.º 4.374, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS 

VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

93 
LEI N.º 4.375, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2016 

INSTITUI O FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE 

EXTERNO - FAECE, VINCULADO AO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
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94 
LEI N.º 4.376, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, O ARTIGO 16 DA LEI 

N.º 3.951, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE INSTITUI O 

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E 

QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

95 
LEI N.º 4.377, DE 19 DE 

AGOSTO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 3.505, DE 13 

DE MAIO DE 2010, QUE FIXA A REMUNERAÇÃO DOS 

PROCURADORES AUTÁRQUICOS DAS ENTIDADES QUE 

COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER 

EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS  

96 
LEI N.º 4.378, DE 08 DE 

SETEMBRO DE 2016 

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE FESTAS COM MÚSICAS 

ELETRÔNICAS OU MÚSICA AO VIVO, CONHECIDA COMO 

"PANCADÕES", NO ESTADO DO AMAZONAS' 

97 
LEI N.º 4.379, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2016 

REVOGA O INCISO IV DO ARTIGO 10 DA LEI N.º 4.170, DE 27 

DE MARÇO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

98 
LEI N.º 4.380, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2016 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A ALIENAR, 

MEDIANTE LICITAÇÃO, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA 

99 
LEI N.º 4.381, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 2016 

INSTITUI A SEMANA DO IMIGRANTE NO ESTADO DO 

AMAZONAS 

100 
LEI N.º 4.382, DE 03 DE 

OUTUBRO DE 2016 

ESTABELECE POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO IDOSO NO 

ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS 

101 
LEI N.º 4.383, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2016 

INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE 

GOVERNO - AMAZONAS - SEI-AM, CRIA O CONSELHO 

ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COUNICAÇÃO - AMAZONAS - CETICAM, CRIA O PROGRAMA 

ESTADUAL DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS - PEII E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

102 
LEI N.º 4.384, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO 

SENHOR CARLOS ROBSON GRACIE 
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103 
LEI N.º 4.385, DE 13 DE 

OUTUBRO DE 2016 

PROIBE O TROTE ESTUDANTIL E DISCIPLINA A RECEPÇÃO 

DOS NOVOS ALUNOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

104 
LEI N.º 4.386, DE 09 DE 

NOVEMBRO DE 2016 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A PRESTAR 

GARANTIAS À UNIÃO, POR MEIO DA VINCULAÇÃO DOS 

IMPOSTOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 155 E DOS 

RECURSOS DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 157, 159, INCISO I, 

ALÍNEA "A" E INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

105 
LEI N.º 4.387, DE 23 DE 

NOVEMBRO DE 2016 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DO AMAZONAS AO CEL. 

INF FÁBIO ROBERTO VARGAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

106 
LEI N.º 4.388, DE 25 DE 

NOVEMBRO DE 2016 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A FEDERAÇÃO 

AMAZONENSE DE BANDAS E FANFARRAS (FAMBAF) E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

107 
LEI N.º 4.389, DE 25 DE 

NOVEMBRO DE 2016 

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO 

DO AMAZONAS, A FESTA DO PADROEIRO CRISTO 

RESSUSCITADO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

URUCURITUBA - AM 

108 
LEI N.º 4.399, DE 07 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 2.894, DE 31 

DE MAIO DE 2004, QUE DISPÕE SOBRE AS VAGAS 

OFERECIDAS EM CONCURSOS VESTIBULARES PELA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

Fonte: Casa Civil 
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LEIS COMPLEMENTARES - 2016 

N.º DE ORDEM LEI N.º EMENTA 

1 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 164, DE 06 DE 

JULHO DE 2016 

MODIFICA O ARTIGO 5.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 55, DE 

27 DE JULHO DE 2007, ESTABELECENDO OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

2 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 165, DE 07 DE 

JULHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES QUE ESPECIFICA NA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 11, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993 

3 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 166, DE 07 DE 

JULHO DE 2016 

DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES QUE ESPECIFICA NA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 11, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993 

4 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 167, DE 20 DE 

JULHO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, A LEI N.º 1.639, DE 30 

DE DEZEMBRO DE 1983, LEI ORGÂNICA DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO 

5 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 168, DE 07 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

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 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

6 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 169, DE 07 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, O CAPUT DO ARTIGO 

80 DA 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 

7 

LEI COMPLEMENTAR 

N.º 170, DE 07 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

ALTERA O ARTIGO 244 E O §1.º DO ARTIGO 253, DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 17-97, DIMINUINDO A DIFERENÇA DE 

SUBSÍDIOS ENTRE ENTRÂNCIAS DE 10% PARA 5%, ASSIM 

REDUZ O VALOR DA ACUMULAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE 

MAIS DE UMA COMARCA DE UM TERÇO (33,33%) PARA 20% 

DO SUBSÍDIO. 

Fonte: Casa Civil 


