
                               LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS, APLICADA AO 
ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 
4.776, DE 13 DE MARÇO 

DE 2020. 
(DOM 4798, PAG. 9-10) 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, para agilizar as 
ações de combate ao novo Coronavírus na capital, tão logo se deu a confirmação do primeiro caso no 
Estado. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204798%2013.03.2020%20CAD%201.pdf/view 

DECRETO 4.778, DE 16 DE 
MARÇO DE 2020, PELO 

PRAZO DE 
30 DIAS. 

(DOM 4799, PAG. 2) 

Dispõe sobre suspensão temporária de concessão de licenças e autorizações municipais para realização 
de eventos, no âmbito do município de Manaus.  
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204799%2016.03.2020%20CAD%201.pdf/view 

DECRETO 4.779, DE 16 DE 
MARÇO DE 2020, PELO 

PRAZO DE 15 DIAS 
(DOM 4799, PAG. 2) 

Dispõe sobre o regime temporário de teletrabalho (remoto), aos agentes públicos com idade igual ou 
superior a 60 anos, no âmbito da administração pública Municipal. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204799%2016.03.2020%20CAD%201.pdf/view 

DECRETO 4.780, DE 16 DE 
MARÇO DE 2020, PELO 

PRAZO DE 
180 DIAS 

(DOM 4799, PAG. 3) 

Declara situação anormal, caracterizada como emergencial, no município de Manaus. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204799%2016.03.2020%20CAD%201.pdf/view 

DECRETO Nº 4.787, DE 23 
DE MARÇO DE 2020. 
(DOM 4804, PAG. 6) 

Declara estado de calamidade pública no município de Manaus para enfrentamento da pandemia do 
COVID-19, e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204804%2023.03.2020%20CAD%201.pdf/view 

DECRETO Nº 4.789, DE 24 
DE MARÇO DE 2020. 
(DOM 4805, PAG.1)  

Dispõe sobre o regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da Administração 
Pública Municipal, e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204805%2024.03.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.790, DE 25 
DE MARÇO DE 2020. 
(DOM 4806, PAG.1) 

Revoga as licenças e autorizações de eventos emitidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, e dá outras providências. 

Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf 

 
DECRETO Nº 4.791, DE 25 

DE MARÇO DE 2020 
(DOM 4806, PAG. 1-2) 

 

Dispõe sobre a proibição de suspensão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário da Cidade de Manaus, em face da pandemia de COVID-19, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, e dá outras providências.  

 Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.792, DE 25 
DE MARÇO DE 2020 
(DOM 4806, PAG. 2) 

Suspende a cobrança do serviço do sistema de estacionamento rotativo pago, denominado "Zona Azul”, 
em todo o Município de Manaus, em face da pandemia de COVID-19, e dá outras providências. 

 Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf  

EDITAL Nº 01/2020-
ESAP/SEMSA, DE 24 DE 

MARÇO DE 2020 
(DOM 4806, PAG. 8-11) 

 

Seleção pública de médicos para atuarem como preceptores no âmbito do programa mais SAÚDE 
MANAUS – PROMAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA), por meio da Escola de Saúde Pública 
de Manaus (ESAP), torna público o processo seletivo destinado a médicos interessados em atuar como 
preceptores no Programa Mais Saúde Manaus (PROMAIS) 

 Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf 

LEI Nº 2.595, DE 31 DE 
MARÇO DE 2020 

(DOM 4810, PAG. 2-3) 

Institui o PROGRAMA NOSSA MERENDA, no âmbito do município de Manaus, como medida emergencial 
de enfrentamento à pandemia da COVID-19, e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204810%2031.03.2020%20CAD%201.pdf 

 
DECRETO Nº 4.793, DE 31 

DE MARÇO DE 2020 
(DOM 4810, PAG. 3) 

 

Dispõe sobre medidas de contingenciamento, para enfrentamento da situação emergencial em saúde 
pública, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito da Administração Pública 
Municipal, e dá outras providências.  

         Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204810%2031.03.2020%20CAD%201.pdf 

LEI Nº 2.596, DE 03 DE 
ABRIL DE 2020 

(DOM 4813, PAG. 1-2) 

Dispõe sobre a CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EMERGENCIAL, em razão da pandemia causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências  

          Disponível em: 
 http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204813%2003.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.795, DE 06 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4814, PAG. 1) 

Dispõe sobre a cassação e interdição de estabelecimentos empresariais que especifica pelo 
descumprimento de medidas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204814%2006.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.796, DE 06 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4814, PAG. 2) 

Dispõe sobre o bloqueio temporário da venda e utilização de cartões de meia passagem estudantil e da 
concessão de gratuidade a idosos no transporte coletivo de passageiros no Município de Manaus, e dá 
outras providências. 

http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204798%2013.03.2020%20CAD%201.pdf/view
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204799%2016.03.2020%20CAD%201.pdf/view
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204799%2016.03.2020%20CAD%201.pdf/view
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204799%2016.03.2020%20CAD%201.pdf/view
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204804%2023.03.2020%20CAD%201.pdf/view
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204805%2024.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204806%2025.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204810%2031.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/marco/DOM%204810%2031.03.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204813%2003.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204814%2006.04.2020%20CAD%201.pdf
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 Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204814%2006.04.2020%20CAD%201.pdf 

LEI Nº 2.598, DE 08 DE 
ABRIL DE 2020. 

(DOM 4816, PAG. 1) 
 

Autoriza a utilização de recursos vinculados arrecadados pela Administração Direta nas Ações de Serviços 
Públicos de Saúde, nas Ações de Mitigação dos Impactos do Isolamento Social e nas Despesas com Pessoal 
do Poder Executivo, exceto os destinados à Educação, à Saúde, à Iluminação Pública, às Operações de 
Crédito, aos Convênios e às Fontes Descentralizadas das autarquias e fundações. 

         Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204816%2008.04.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA 160/2020-
GABIN/SEMSA 

(DOM 4816, PAG. 14) 

Determina que os servidores designados para atendimento nas Unidades elencadas a seguir compareçam 
às suas atividades laborais nos dias 9(quinta-feira) e 11(sábado) de abril de 2020.  
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204816%2008.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.801, DE 11 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4817, PAG. 1) 
 

Dispõe sobre medidas excepcionais para realização de velórios e sepultamentos no município de Manaus 
durante o estado de emergência em saúde pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras 
providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204817%2011.04.2020%20CAD%201%20-
%20EdExtra.pdf 

 
DECRETO Nº 4.802, DE 11 

DE ABRIL DE 2020 
(DOM 4817, PAG. 2) 

 

Dispõe sobre o procedimento para recebimento de doações de bens móveis e serviços para auxílio no 
enfrentamento da pandemia internacionalmente declarada de COVID-19, e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204817%2011.04.2020%20CAD%201%20-
%20EdExtra.pdf 

DECRETO Nº 4.803, DE 13 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4818, PAG. 1-2) 
 

Regulamenta a Lei nº 2.596, de 03 de abril de 2020, que dispõe sobre a CONCESSÃO DA BOLSA-AUXÍLIO 
EMERGENCIAL, em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras 
providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204818%2013.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.806, DE 14 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4819, PAG. 1-2) 

Reomenda, em caráter temporário, no âmbito do Município de Manaus, a utilização de máscaras pela 
população como meio de prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204819%2014.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.809, DE 16 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4821, PAG. 1) 

Dispõe sobre a suspensão temporária de concessão de licenças e autorizações municipais para realização 
de eventos no âmbito do município de Manaus. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204821%2016.04.2020%20CAD%201.pdf 

LEI Nº 2.603, DE 17 DE 
ABRIL DE 2020 

(DOM 4822, PAG. 1) 

Dispõe sobre procedimentos complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública, de 
importância internacional, decorrente da COVID-19. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204822%2017.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.811, DE 22 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4823, PAG. 1) 

 Dispõe sobre medidas complementares a serem adotadas no transporte público coletivo de passageiros, 
no âmbito da cidade de Manaus, como meio de prevenção do novo Coronavírus (COVID-19) 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204823%2022.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.812, DE 23 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4824, PAG. 1) 

Dispõe sobre o regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos, no âmbito da administração 
pública municipal. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204824%2023.04.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.813, DE 24 
DE ABRIL DE 2020 

(DOM 4825, PAG. 2) 

Prorroga o prazo de vigência do Decreto nº 4.792, de 25 de março de 2020, que suspende a cobrança do 
serviço de estacionamento rotativo pago, denominado “zona azul”, em todo município de Manaus, em 
face da pandemia da covid-19. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204825%2024.04.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA Nº 167/2020 
DTRAB/SEMSA 

(DOM 4826, PAG.7) 

Determina que os servidores relotados ou designados para atendimento nos Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS) compareçam para às suas atividades laborais nos dias e horários propostos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. 

          Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204826%2027.04.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA 019/2020 –FDT 
(DOM 4827, CADERNO 1, 

PAG. 21) 

Dispõe, em caráter excepcional, sobre a indicação da servidora SIMONE HENRIQUES SISCOSIN TORRES, 
matrícula 110.386- 5A, integrante do quadro de pessoal da SEMSA, como responsável técnica da unidade 
médica de campanha instalada na Fundação de Apoio ao Idoso, com o fim específico de tratar idosos 
residentes nesta Fundação acometidos de covid 19... 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204827%2028.04.2020%20CAD%201.pdf 

 
DECRETO Nº 4820/2020 

(DOM 4832, PAG.1) 
 

Dispõe sobre medidas de contingenciamento para enfrentamento da situação emergencial em saúde 
pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19), no âmbito da Administração Pública 
Municipal, e dá outras providências. (suspensão de horas extras, promoções etc) 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204832%2005.05.2020%20CAD%201.pdf 

http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204814%2006.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204816%2008.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204816%2008.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204817%2011.04.2020%20CAD%201%20-%20EdExtra.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204817%2011.04.2020%20CAD%201%20-%20EdExtra.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204817%2011.04.2020%20CAD%201%20-%20EdExtra.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204817%2011.04.2020%20CAD%201%20-%20EdExtra.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204818%2013.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204819%2014.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204821%2016.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204822%2017.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204823%2022.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204824%2023.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204825%2024.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204826%2027.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/abril/DOM%204827%2028.04.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204832%2005.05.2020%20CAD%201.pdf/
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PORTARIA Nº 170/2020-
DTRAB/SEMSA            

 (DOM 4832, PAG. 7) 

Torna se efeito o Edital de Chamamento Público de Contratação Temporária nº 001/2020-
SEMSA/MANAUS, publicado no DOM 4822, de 17 de abril de 2020, para contratação temporária de 
profissionais de saúde. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204832%2005.05.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA Nº 178/2020 
NTRAB/SEMSA 

(DOM 4833, PAG. 6) 

Contratar, pelo período de 6(seis)meses, os profissionais Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 
relacionados nos anexos I e II, para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) e 
Estratégia Saúde da Família (ESF) no combate ao coronavírus, COVID 19, no Município de Manaus, na 
forma e nos termos do Regime Jurídico do Direito Administrativo. 
Disponível em: 
 http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf 

 
PORTARIA Nº 180/2020 

NTRAB/SEMSA 
(DOM 4833, PAG. 6) 

 

Resolve conceder aos servidores listados nos anexos I e II, a indenização pelo exercício de cargo em 
atividades insalubres ou perigosas, aplicando o percentual de 5%, conforme o risco detectado, a contar 
dos períodos indicados. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA Nº 181/2020-
DTRAB/SEMSA           

(DOM 4833, PAG. 9) 

Resolve conceder aos servidores listados nos anexos I e II, a indenização pelo exercício de cargo em 
atividades insalubres ou perigosas, aplicando o percentual de 5%, conforme o risco detectado, a contar 
dos períodos indicados. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA Nº 182/2020-
DTRAB/SEMSA 

(DOM 4833, PAG.11) 

Resolve constituir COMISSÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL nº 002/2020-
SEMSA/MANAUS, visando a contratação temporária de profissionais nas funções de Médico Clínico Geral, 
Médico Patologista e Técnico em Necropsia para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 
do Município de Manaus no combate ao COVID-19. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.821, DE 08 
DE MAIO DE 2020 

(DOM 4835, PAG. 1) 

Dispõe sobre medidas complementares serem adotadas pelos estabelecimentos comerciais de atividades 
e serviços essenciais como meio de prevenção ao novo Coronavírus (COVID- 19) no âmbito do Município 
de Manaus e dá outras providências. (obrigatoriedade do uso de máscaras) 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204835%2008.05.2020%20CAD%201.pdf 

DECRETO Nº 4.822, DE 08 
DE MAIO DE 2020 

(DOM 4835, PAG. 2) 

Dispõe sobre medidas complementares a serem adotadas pelo serviço de transporte como meio de 
prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Manaus e dá outras providências 
(uso obrigatório de máscaras para acesso e permanência nos transportes públicos, privado e individual de 
passageiros) 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204835%2008.05.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA Nº 182/2020-
DTRAB/SEMSA 

(DOM 4836, PAG. 7) 
(REPUBLICAÇÃO*) 

Resolve constituir COMISSÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL nº 002/2020-
SEMSA/MANAUS, visando a contratação temporária de profissionais nas funções de Médico Clínico Geral, 
Médico Patologista e Técnico em Necropsia para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 
do Município de Manaus no combate ao COVID-19. 
*) Republicada, tendo em vista a necessidade de incluir a Função Técnico em Patologia Clínica no Edital 
de Chamamento Público Emergencial nº 002/2020- SEMSA/MANAUS. 
Disponível em:  
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204836%2011.05.2020%20CAD%201.doc.pdf 

LEI Nº 2607 DE 13 DE 
MAIO DE 2020 

(DOM 4838, PAG.1) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção pelos funcionários de drogarias, 
supermercados, hipermercados e similares e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204838%2013.05.2020%20CAD%201.pdf 

 
PORTARIA Nº 191/2020-

DTRAB/SEMSA 
(DOM 4843, PAG.8) 

 

Contratar, pelo período de 6(seis)meses, os profissionais abaixo, para atuarem nos Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde /EAS e Estratégia Saúde da Família/ESF no combate ao coronavírus, COVID 19, no 
Município de Manaus, na forma e nos termos do Regime Jurídico do Direito Administrativo. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/ 

PORTARIA Nº 192/2020 
NTRAB/SEMSA 

(DOM 4843, PAG. 8) 

Conceder as servidoras listadas abaixo, a indenização pelo exercício de cargo em atividades insalubres ou 
perigosas, aplicando o percentual de 5%, conforme o risco detectado, a contar dos períodos indicados. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/ 

 
PORTARIA Nº 193/2020-

DTRAB/SEMSA 
(DOM 4843, PAG.8 - 9) 

 

Contratar, pelo período de 6(seis)meses, os profissionais Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem, 
relacionados nos anexos I e II, para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde /EAS no 
combate ao coronavírus, COVID 19, no Município de Manaus, na forma e nos termos do Regime Jurídico 
do Direito Administrativo. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/ 

PORTARIA Nº 194/2020 
NTRAB/SEMSA 

(DOM 4843, PAG.9) 

Conceder as servidoras listadas nos anexos I e II, a indenização pelo exercício de cargo em atividades 
insalubres ou perigosas, aplicando o percentual de 5%, conforme o risco detectado, a contar dos períodos 
indicados. 
Disponível em: 

http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204832%2005.05.2020%20CAD%201.pdf/
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204833%2006.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204835%2008.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204835%2008.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204836%2011.05.2020%20CAD%201.doc.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204838%2013.05.2020%20CAD%201.pdf
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/


LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/ 
 

PORTARIA Nº 196/2020 
NTRAB/SEMSA 

(DOM 4843, PAG.10) 
 

Designar, a contar de 3 de abril de 2020, a servidora Aldeneide Ferreira de Lima, matrícula 087.809-3D, 
ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretora da UBSR Lago do Arumã, pertencente ao 
quadro de pessoal desta Secretaria Municipal de Saúde, para responder cumulativamente pelas 
atribuições da função de Diretora da UBSR Jatuarana, integrante da estrutura organizacional da SEMSA. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/ 

 
PORTARIA Nº 200/2020 

GABIN/SEMSA 
(DOM 4843, PAG.11) 

 

Estabelecer determinações excepcionais elencadas a seguir para emissão da Declaração de Óbitos, 
quando for causa natural, observadas as normas federativas pertinentes, no âmbito do município de 
Manaus, durante o enfrentamento da COVID-19, nos termos desta Portaria. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204843%2019.05.2020%20CAD%201.pdf/ 

 
PORTARIA Nº 201/2020 

NTRAB/SEMSA 
(DOM 4844, PAGS. 13-14) 

 

Contratar, pelo período de 6(seis)meses, os profissionais Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem, 
relacionados nos anexos I e II, para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde /EAS no 
combate ao coronavírus, COVID 19, no Município de Manaus, na forma e nos termos do Regime Jurídico 
do Direito Administrativo 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204844%2020.05.2020%20CAD%201.pdf 

PORTARIA Nº 202/2020 
NTRAB/SEMSA 

(DOM 4844, PAGS 14-15) 

Conceder as servidoras listadas nos anexos I e II, a indenização pelo exercício de cargo em atividades 
insalubres ou perigosas, aplicando o percentual de 5%, conforme o risco detectado, a contar dos períodos 
indicados. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204844%2020.05.2020%20CAD%201.pdf 

 
PORTARIA Nº 203/2020 

NTRAB/SEMSA 
(DOM 4845, PAG. 4) 

 
 

Contratar, pelo período de 6(seis)meses, os profissionais Médicos Clínicos Gerais, Médicos Patologistas, 
Técnicos em Necropsia e Técnicos em Patologia Clínica, relacionados nos anexos I a IV, para atuarem nos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde /EAS no combate ao coronavírus, COVID 19, no Município de 
Manaus, na forma e nos termos do Regime Jurídico do Direito Administrativo. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204845%2021.05.2020%20CAD%201.pdf 

 
PORTARIA Nº 204/2020 

NTRAB/SEMSA 
(DOM 4845, PAGS. 4-5) 

 
 

Conceder as servidoras listadas nos anexos I a IV, a indenização pelo exercício de cargo em atividades 
insalubres ou perigosas, aplicando o percentual de 7%, conforme o risco detectado, a contar dos períodos 
indicados. 
Disponível em: 
http://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/maio/DOM%204845%2021.05.2020%20CAD%201.pdf 
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