




ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO
Prefeito de Manaus

MARCOS SÉRGIO ROTTA

Vice-Prefeito de Manaus

DARCELO CAVALCANTE GOMES

Secretário-Chefe da Casa Militar

ANTÔNIO JÚNIOR DE SOUZA BRANDÃO

Subsecretário Subchefe da Casa Militar

MARCUS VINÍCIUS POINHO DA ENCARNAÇÃO

Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal

GILSON MOTA RODRIGUES

Assessor em Gestão da Inteligência

DILMA SOUZA COSTA

Assessora Técnica

MARCUS VINÍCIUS FERREIRA GOMES

Assessor II

GUINEVERE MONTEIRO AYDEM

Assessora Especial II

JANAINA KARLA NUNES LIRA

Assessora de Imprensa

GICELE FREIRE CASANOVA SOEIRO 

Estagiária de Design - Diagramação





SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO                                                                                  

A Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal é uma das quatro células 
 pertencentes à Casa Militar, sendo responsável pela integração entre os órgãos municipais, 
 estaduais e federais que atuam no Município de Manaus em ações de interesse da municipalidade.

RECONHECIMENTO OPERACIONAL                                                               
Os Reconhecimentos Operacionais têm por finalidade a avaliação situacional das solicitações 
encaminhadas à Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Nessa seção 
são apresentados os reconhecimentos realizados pela SEGGIM neste período.

REUNIÕES DE ALINHAMENTO                                                                          
As Reuniões congregam órgãos das esferas municipal, estadual, federal e/ou privada que 
deliberam sobre as ações de interesse do Poder Municipal. Nessa seção são apresentados os 
temas discutidos e deliberados neste período.

EVENTOS MUNICIPAIS                                                                                       
Aqui é mostrada a participação da Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal, no âmbito estrutural e organizacional, nos diversos eventos que ocorreram durante 
o ano.

AÇÕES INTEGRADAS                                                                                            
As Ações Integradas são executadas pelos órgãos que compõem o colegiado e tem por 
finalidade cumprir as posturas municipais e a manutenção do ordenamento. Nessa seção são 
apresentadas as ações integradas executadas neste período.

ÁREA RECUPERADA PELO PODER MUNICIPAL                                               
Com o intuito de coibir assentamentos irregulares em áreas institucionais, exploração de 
atividades comerciais irregulares, feiras clandestinas, edificações irregulares, entre outros 
fatores, a SEGGIM teve também seu grande papel de destaque na recuperação de uma vasta 
área existente atualmente.

RAZÃO DA EFICIÊNCIA                                                                                         
Aqui é exposta a Razão de Eficiência, cuja qual é um indicador utilizado pela Secretaria Executiva 
do Gabinete de Gestão Integrada Municipal para avaliar a otimização dos procedimentos 
executados no âmbito de sua competência.

IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS EM 2017                                                      
Nesta seção estão reunidas todas as inovações, implementações e melhorias adotadas pela 
Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal no ano em questão.
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APRESENTAÇÃO
A Secretaria Executiva do Gabinete de 

Gestão Integrada Municipal - SEGGIM é umas 
das células componentes da Casa Militar da 
Prefeitura Municipal de Manaus. Tendo como 
competência institucional a coordenação da 
integração entre as secretarias municipais, e 
quando necessário, da municipalidade com 
as esferas estadual e federal na tratativa 
de demandas encaminhadas à pasta. A 
SEGGIM atua em questões de média e alta 
complexidade, considerando o esgotamento 
dos procedimentos administrativos e 
impossibilidade de execução una do órgão 
demandante, atuando de forma a objetivar 
resultados positivos para a administração 
pública municipal.

As reuniões coordenadas pela SEGGIM 
prospectaram a viabilidade para o 
atendimento das demandas recebidas pela 
pasta em parceria com os órgãos municipais 
e grupos integrados a partir da apresentação 
do status atualizado do objeto requerente de 
atuação, homogeneizando as informações, 
identificando seu grau de complexidade, 
propondo soluções dos impasses, 
promovendo subsídios para a execução da 
ação. Dentre diversas abordagens, as ações 
integradas visam atendimento às solicitações 
que atendam ao código de postura do 
município de Manaus, às ações fiscalizadoras 
e a realização de grandes eventos.

As parcerias estabelecidas e fortalecidas 
pela SEGGIM ao longo do exercício de 2017 
caracterizaram-se pela uniformidade dos 
procedimentos adotados na coordenação da 
integração dos órgãos, promovendo maior 
alcance na solução das demandas recebidas. 
As ações de integração com os órgãos 

municipais, bem como da municipalidade 
com as esferas estadual e federal, ganharam 
projeção em sua execução com agilidade, 
eficiência e eficácia em sua solução. A SEGGIM 
vem atuando de forma integrada junto à 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
do Estado do Amazonas - ARSAM, Gabinete 
de Gestão Integrada Estadual - GGIE, Grupo 
Integrado de Prevenção às Invasões em 
Áreas Públicas do Amazonas – GIPIAP e com 
o Centro Integrado de Comando e Controle 
do Amazonas – CICC, além de instituições 
componentes do sistema de segurança 
pública.

Com nossa visão alinhada às metas 
institucionais estabelecidas pela 
administração do Prefeito Arthur Virgílio do 
Carmo Ribeiro Neto, a SEGGIM vem atuando 
na capacitação de pessoal para execução 
das ações voltadas à implementação da 
atividade de georreferenciamento com o 
intuito de promover comunicação, agilidade 
e resiliência nas ações integradas promovidas 
pela municipalidade, subsidiando a tomada 
de decisões e a desburocratização dos 
procedimentos administrativos.

A partir da provocação feita à SEGGIM, 
através das comunicações oficiais ordinárias, 
ou em casos de emergência ao atendimento 
de demandas extraordinárias, são definidas 
estratégias de forma colaborativa e inclusiva 
com o acordo setorial dos órgãos em 
concordância ao estabelecido em ata.

A SEGGIM, compromissada com a 
transparência e prestação de contas, 
disponibiliza por meio deste relatório as 
atividades desenvolvidas por esta secretaria 
executiva ao longo do exercício de 2017.
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O reconhecimento, in loco, constitui-
se como ponto inicial para a execução das 
ações integradas pela SEGGIM. Ao receber as 
demandas enviadas pelos órgãos solicitantes, 
o reconhecimento operacional segue sua linha 
de procedimentos a fim de constatar a situação 
a ser tratada, com a realização de registro 
fotográfico, além do levantamento preliminar 
das necessidades logísticas, maquinário 
e pessoal a ser empregado na operação, 
determinando possíveis pontos de encontro 

e georreferenciamento do local da ação. 
Todos os dados coletados são consolidados e 
apresentados aos representantes dos órgãos 
necessários ao atendimento da demanda. Os 
reconhecimentos são realizados pela SEGGIM 
ou em conjunto com os órgãos envolvidos.

Os reconhecimentos operacionais 
realizados pela SEGGIM listados a seguir, 
resultaram na execução das ações em 
cumprimento das demandas recebidas por 
esta pasta durante o exercício de 2017:

RECONHECIMENTO OPERACIONAL

Visita operacional com a finalidade de averiguar atividades de comércio ilegal em andamen-
to no entorno da EMEF Helena Augusta Walcott, onde se pode constatar a instalação de 10 
barracas em estruturas de ferro e uma barraca de madeira. 

Obstrução de passeio público por materiais recicláveis e “ferro-velho”. Após o reconheci-
mento operacional, o registro fotográfico foi encaminhado à SEMULSP para as providências 
cabíveis.

Em caráter extraordinário, foi realizado o reconhecimento integrado, entre SEGGIM e SEM-
MAS, em área pertencente ao Programa de Revitalização Urbana PRÓ-MINDU. Anterior-
mente houve intervenção judicial na área para a retirada dos moradores e pagamento de in-
denização aos mesmos, contudo, há reincidência de ocupação no referido espaço. No local 
foram encontradas edificações em alvenaria, madeira e mistas, das quais algumas obstruíam 
parcialmente o logradouro e o passeio público.

01

03

Av. Itaúba - Jorge Teixeira Órgão: SEMED

O reconhecimento colegiado pré-operacional (SEGGIM, SEMINF, SUBSEMPAB, IMPLURB, 
Guarda Municipal, MANAUSTRANS e PM/AM), foi realizado com o objetivo de averiguar a 
instalação de barracas e a obstrução de passeio público. Na ocasião foram identificadas es-
truturas em ferro e armação de madeira, pontos de comercialização irregular de alimentos 
e passeio público desnivelado. 02

Av. Constantinopla,
Av. Dublin,
Rua Goiânia - Planalto

Órgão: PGM

04

Rua Gen. Carneiro - São Francisco Órgão: IMPLURB

Av. Nathan Xavier - Novo Aleixo Órgão: SEMMAS

Em caráter extraordinário e atendendo a manutenção das posturas municipais, foi realizado 
o reconhecimento operacional, no qual foi identificada a obstrução de logradouro público 
por comércio informal, com tendas e armações em madeira e ferro instaladas no canteiro 
central e passeio público.05

Rua São Judas Tadeu - Flores Órgão: IMPLURB
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Durante o reconhecimento foi constatada a obstrução do passeio público por edificações 
em alvenaria, estruturas metálicas e armações em madeira. Também foi constatada uma 
passagem irregular na estrutura do muro da quadra de esportes localizada ao lado da feira 
clandestina.

Atendendo à solicitação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB, foi con-
statada a obstrução de passeio público por instalação de feira irregular com edificações em 
alvenaria. 

Em ação de reconhecimento integrado (SEGGIM, GUARDA MUNICIPAL, SEMED, PM/AM, IM-
PLURB, SEMINF, SEMMAS, DEFESA CIVIL e SEMMASDH), foram confirmadas as ocupações 
irregulares instaladas em área de risco no perímetro da unidade educacional. O relatório da 
Defesa Civil do Município, apontou que as ocupações afetaram a infraestrutura da unidade. 
O escoamento de águas servidas sob o talude acentuou o processo de erosão e a escav-
ação de fossas sépticas que agravou a situação de risco. O Departamento de Engenharia 
da SEMED emitiu um relatório técnico sobre os prejuízos estruturais causados à edificação.

A SEGGIM coordenou a ação administrativa de demolição na passagem entre as ruas XXIII 
e XXV em cumprimento a determinação judicial do Ministério Público do Amazonas. Foi 
realizado o reconhecimento operacional em conjunto com o Instituto Municipal de Plane-
jamento Urbano - IMPLURB, sendo constatada a demolição voluntária das irregularidades 
apontadas nos autos.

Ação de fiscalização para apurar irregularidades praticadas pelos estabelecimentos 
localizados no entorno da Praça da Saudade. Durante o reconhecimento, foi constatada a 
obstrução de passeio e logradouro público por mesas e cadeiras dos comerciantes locais.

Atendendo à solicitação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB, foi 
constatada a obstrução de passeio público e canteiro central por estruturas metálicas, ar-
mações em ferro e uma borracharia.

Em caráter extraordinário e atendendo a manutenção das posturas municipais, foi realiza-
do o reconhecimento operacional, no qual foi identificada a construção irregular em área 
pública.06

Rua 20 - Lírio do Vale Órgão: IMPLURB

07
Rua XXV, Rua XXVII, Rua XXIX e Rua XXXI
Conjunto Manôa II

Órgão: PGM

08

E. M. José Garcia Rodrigues Órgão: SEMED

09
Rua São Luiz Gonzaga - São José Órgão: IMPLURB

10
Rua Prímola - Jorge Teixeira Órgão: IMPLURB

11
Rua Simon Bolívar - Centro Órgão: MPU/IMPLURB

12
Av. Margarita - Nova Cidade Órgão: IMPLURB

Atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública – SEMULSP, em con-
cordância com processo formalizado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IM-
PLURB, constatou-se a edificação de imóvel utilizado de forma mista residencial/comercial, 
com fossa séptica, em área institucional da Prefeitura Municipal de Manaus, que está sob a 
administração da SEMULSP.

13
Órgão: IMPLURBCemitério Municipal N.S. Aparecida - Tarumã
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Por solicitação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB, foi realiza-
do reconhecimento integrado para averiguar estruturas em alvenaria e grade de lixo que 
obstruíam passeio público. O registro fotográfico foi encaminhado ao IMPLURB para as 
providências cabíveis.14

Rua São Pedro - São Jorge Órgão: IMPLURB

Reconhecimento operacional a fim de verificar obstrução de logradouro público. 
No local foi constatada edificação unifamiliar em alvenaria e estrutura em ferro, 
aparentemente utilizada como depósito. A área em questão é administrada pelo 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM).  Realizou-se 
o registro fotográfico que foi anexado ao relatório de reconhecimento para envio 
aos órgãos competentes.

15

Rua João Conrado - Raiz Órgão: IMPLURB

Reconhecimento operacional a fim de verificar obstrução de logradouro público por cons-
trução irregular. No local foi constatada edificação em alvenaria consolidada. A obra não é 
passível de regularização, considerando que o lote no qual a construção encontra-se inscrita 
é classificado como Área Institucional 3, portanto, área pública. Realizou-se o registro foto-
gráfico que foi anexado ao relatório de reconhecimento para envio aos órgãos competentes.16

Rua Acopiara - Beco Acopiara Órgão: IMPLURB

A fim de verificar a ocupação irregular em Área Institucional, doada pelo Serviço Social 
do Comércio – SESC à SEMED. No local foi constatada uma edificação em madeira e uma 
quadra poliesportiva. Realizou-se o registro fotográfico que foi anexado ao relatório de re-
conhecimento para envio aos órgãos competentes.17

Rua Jackson Cabral - Jorge Teixeira Órgão: SEMED

Reconhecimento operacional a fim de verificar a apropriação indevida de área inscrita no 
Cemitério Nossa Senhora de Aparecida. No local foi constatada uma apropriação indevida 
de área municipal, onde uma família ocupava a residência construída indevidamente há 20 
anos e era utilizado também para o comércio de flores e material de construção. Realizou-se 
o registro fotográfico que foi anexado ao relatório de reconhecimento para envio aos órgãos 
competentes.

18
Cemitério N. S. Aparecida - Tarumã Órgão: SEMULSP

19

Realizado reconhecimento operacional a fim de verificar a ocupação irregular em Área de 
Preservação Permanente – APP. O Procurador Geral do Estado solicitou diligência ao local 
para averiguar se a ocupação encontra-se em área de risco. Em caso positivo, foi solicitado 
o planejamento das ações que serão adotadas para a remoção dos moradores. No local 
foram constatadas edificações mistas, em madeira e alvenaria. Realizou-se o registro foto-
gráfico que foi anexado ao relatório de reconhecimento para envio aos órgãos competentes.

Rua C (Ibimirim) - Novo Aleixo Órgão: PGM

Reconhecimento operacional a fim de verificar edificações em área de risco e área verde. 
No local foram constatadas diversas edificações consolidadas e em construção no sopé do 
talude ao longo da Rua Ana Granjeiro e Rua Paulo Nery. Em alguns pontos havia indício de 
desmoronamento. Realizou-se o registro fotográfico que foi anexado ao relatório de reco-
nhecimento para envio aos órgãos competentes.

20
Rua Ana Granjeiro - Riacho Doce Órgão: SUHAB
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Atendendo a demanda oficial do Fundo Manaus Solidária – FMS, relativo às tratativas 
concernentes aos eventos em comemoração ao Dia da Criança. A visita teve por finalidade 
fazer o levantamento das necessidades do Parque Municipal para acolher o evento. Cada 
órgão municipal realizou o levantamento conforme sua competência para a resolução 
dos problemas. Órgãos participantes: SEMJEL, SEMINF, GUARDA MUNICIPAL, SEGGIM, 
SEMMASDH.

Para as tratativas concernentes ao Dia de Finados, foi realizada ação de reconhecimento 
nas dependências do cemitério a fim de averiguar as necessidades operacionais da ação. 
Órgãos participantes: SEMULSP, MANAUSTRANS, MANAUSCULT, SEGGIM, GUARDA MUNI-
CIPAL, PM/AM, SUBSEMPAB e SMTU.

Órgão: IMPLURB

24

Atendendo a demanda oficial da 
Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, 
relativo às tratativas concernentes 
à Ação Réveillon 2017/2018, a 
ação teve a finalidade de realizar 
o levantamento das necessidades 
operacionais concernentes à ação. 

Órgão: MANAUSCULT

Atendendo a demanda oficial do Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB 
relativa às tratativas do Processo Nº 2016/17428/17628/03636, foi realizado reconhecimento 
operacional a fim de verificar imóvel em situação de risco.  No local foi constatado que 
parte da edificação foi destruída pela força do igarapé localizado na área posterior do 
terreno. O imóvel encontrava-se desabitado no momento da visita. Conforme reunião com 
o setor jurídico da Secretaria de Estado de Políticas Fundiárias - SPF, a mesma sugere que a 
redução dos prejuízos ao cidadão seja a adoção de indenização pelas melhorias realizadas 
no imóvel, encargos estes embasados em uma análise pelo poder Municipal; segundo a 
SPF a impossibilidade de entrega do título definitivo dá-se ao fato da irregularidade da 
construção, conforme laudo técnico de vistoria nº 3238, Processo nº 18418/06.  Devido à 
localização da construção do imóvel, e pela atual condição de manutenção do mesmo, 
cita-se a condição estrutural, abalada e sem condição de moradia, e da condição de saúde 
pública, com a identificação de ‘’caramujo africano’’ por toda a área residencial do imóvel, 
além da situação da mesma estar edificada sobre uma caixa de drenagem e com acesso 
posterior ao igarapé. Foi realizado o registro fotográfico e o processo foi encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município – PGM, para conhecimento e providências cabíveis.

21

Rua Cristo Rei - Coroado Órgão: IMPLURB

22
Parque Municipal Cidade da Criança Órgão: FSS

22
Cemitério Municipal N.S. Aparecida
Tarumã

Órgão: SEMULSP

Ponta Negra - Reveillon 17/18
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Após a realização do Reconhecimento 

Operacional, a SEGGIM analisa as especificidades 

das solicitações encaminhadas, prospectando 

a identificação das necessidades estratégicas e 

operacionais dos órgãos que possuem inferência 

sobre a demanda em questão. Dessa forma, os 

representantes dos órgãos competentes são 

convidados a se reunirem com o propósito de 

apresentar os registros feitos no Reconhecimento 

Operacional, dada a necessidade do demandante 

apresentada às demais pastas envolvidas. A 

articulação é estabelecida conjuntamente para a 

elucidação do problema apresentado. Como boa 

prática em gestão integrada, não há hierarquia 

entre os representantes das pastas envolvidas, cada 

representante atua na esfera de sua competência 

estatutária, valorizando a horizontalidade e 

atuação colaborativa.

No exercício de 2017, as demandas tratadas 

no âmbito da SEGGIM foram articuladas nos eixos 

temáticos: Ações de Fiscalização, Desmobilização 

de Feiras Irregulares, Demolições Administrativas e 

Eventos Municipais.

As Ações de Fiscalização foram solicitadas 

pelo Ministério Público do Controle Interno – 

Amazonas, em consideração à Lei Complementar 

nº 5 de 16 de Janeiro de 2014, que dispõe sobre o 

Código de Posturas do Município de Manaus. As 

ações executadas envolveram a articulação entre 

os órgãos fiscalizadores municipais (IMPLURB, 

SEMMAS, SEMEF e VISA MANAUS), órgãos 

municipais de apoio (GUARDA MUNICIPAL,  

SUBSEMPAB, MANAUSTRANS e SEMCOM), e 

órgãos de segurança pública (POLÍCIA CIVIL 

DO AMAZONAS – PC/AM, POLÍCIA MILITAR DO 

AMAZONAS – PM/AM e CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO AMAZONAS – CBM/AM).

 As reuniões com o intuito de articular a 

Desmobilização de Feiras Irregulares foram 

executadas considerando a proliferação das 

atividades comerciais informais que infligiam o 

Código de Posturas do Município de Manaus, 

obstruindo vias e logradouros públicos. Além disso, 

foram encaminhadas à SEGGIM solicitações que 

relacionavam tais irregularidades como suporte 

à comercialização de entorpecentes, portanto foi 

articulada a integração entre os órgãos municipais 

e os órgãos de segurança para as tratativas 

referentes às demolições administrativas de feiras 

irregulares localizadas na Rua Beija-Flor e Rua São 

Luiz Gonzaga bairro São José; Rua dos Maçaricos, 

Loteamento Fazendinha, Cidade Nova; no bairro 

Colônia Santo Antônio, Conjunto Cidadão X, na 

Rua Prímola, bairro Jorge Teixeira; Av. Raimundo 

Salgado, bairro Novo Aleixo e na Travessa Mamonas, 

bairro Jorge Teixeira.

Considerando o aumento das atividades 

informais, com características comerciais e/ou 

residenciais, que infringiam o Código de Posturas 

do Município de Manaus, principalmente quanto a 

obstrução de vias e logradouros públicos, foram 

promovidas reuniões a fim de articular ações para 

Demolição Administrativa, nos bairros Raiz, Cidade 

Nova, Conjunto Viver Melhor I e  ll, no Conjunto 

Manôa II, Zumbi dos Palmares, Santa Etelvina, 

Tancredo Neves, Riacho Doce, Alvorada e no 

Cemitério Municipal Nossa Senhora de Aparecida.

Foram, ainda, articuladas de forma integrada, 

ações para realização de grandes eventos. Por 

solicitação da ManausCult, o 348º Aniversário da 

Cidade de Manaus, Inauguração da Praça da Matriz 

e Réveillon 2017/2018. O Fundo Manaus Solidária 

- FMS, solicitou reuniões para a realização dos 

eventos alusivos ao Dia das Crianças, de Combate 

ao Câncer de Mama – Outubro Rosa e Combate ao 

Câncer de Próstata – Novembro Azul e Natal do 

Abraço. A SEMAD solicitou apoio para realização 

da Festa do Servidor, já a SEMULSP, para à Ação de 

Finados 2017, o Conselho Municipal de Juventude, 

para a Primeira Semana da Juventude de Manaus 

e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas - 

DPE/AM, para a XVII Parada do Orgulho LGBT de 

Manaus.

REUNIÕES DE ALINHAMENTO

“ações de ficalização, demolição 
de feiras irregulares, demolições 

administrativas e eventos 
municipais”
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A Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – SEGGIM, no uso de suas 
atribuições e visando a política municipal preventiva de segurança pública, em comum acordo 
entre os membros, respeitando as autonomias institucionais dos órgãos que o representam, 
participou das estruturas organizacionais dos seguintes eventos municipais:

EVENTOS MUNICIPAIS

Entre os dias 04 à 16 de Agosto, a Prefeitura Municipal de Manaus, promoveu por meio da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, o 61º Festival Folcló-
rico do Amazonas. O evento ocorreu no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra e 
contou com a presença de grupos folclóricos que se apresentaram em tablados, relem-
brando o início do festival, na década de 50. Mais de 80 atrações passaram pelo palco 
durante os dias de evento, incluindo grupos das categorias Prata e Bronze, além da parti-
cipação das Cirandas de Manacapuru e a Banda Carrapicho. O festival contou ainda com 
uma feira gastronômica de comidas típicas. 

01

61º Festival Folclórico do Amazonas Órgão: MANAUSCULT

A Festa do Servidor é realizada pela Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMAD, 
em parceria com a MANAUSCULT, e apoio de diversos Órgãos Estaduais e Municipais. O 
objetivo é celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de Outubro. Em 2017, 
a programação foi realizada na área externa da Arena da Amazônia. Iniciou às 18h30, com 
a bênção ecumênica, ao som das bandas gospel Action e Neto Alho e Banda. A mistura 
de ritmos ficou por conta das diversas atrações, entre elas, a Banda Impakto, Bateria da 
Grande Família, Banda Uns e Outros, o sertanejo de Nelson Vity, além do brega do cantor 
paraense Wanderley Andrade, que também prometeu muito rock. Houve venda de comi-
das e bebidas no local, além do sorteio de brindes para o público presente. 

02

Festa do Servidor 2017 Órgão: SEMAD
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A Prefeitura Municipal de Manaus, através do Fundo Manaus Solidária – FMS, realizou no 
Paço Municipal e Complexo Turístico da Ponta Negra, no período de 02 a 19 de Outubro 
de 2017, o evento em alusão ao Outubro Rosa. O complexo turístico recebeu iluminação 
cênica na cor rosa, tema da campanha. Nos monumentos históricos do centro da cidade, 
a exemplo do Paço Municipal, a campanha iniciou com shows musicais e depoimentos de 
médicos e pacientes da FCECON, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama, Liga 
Amazonense de Combate ao Câncer de Mama e de Colo de Útero. O encerramento do 
evento culminou com a Caminhada das “Vitoriosas” e público envolvido, na Ponta Negra.

03

A Prefeitura Municipal de Manaus, através do Fundo Manaus Solidária, em parceria com 
a FCECON e a Liga Amazonense Contra o Câncer, lançaram no dia 01 de Novembro, a 
Campanha Novembro Azul, no Anfiteatro da Ponta Negra. o complexo recebeu iluminação 
cênica e artística na cor azul, alusiva às ações de prevenção contra o Câncer de Próstata. A 
Prefeitura anunciou a agenda de atividades, para o mês, voltadas para a prevenção e saúde 
masculina, nas UBS’s da capital. 

04

Outubro Rosa Órgão: FMS

Novembro Azul Órgão: FMS



19

CASA MILITAR  |  SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MANAUS               RELATÓRIO ANUAL - 2017   SEGGIM

A Prefeitura Municipal de Manaus, através do Fundo Manaus Solidária, realizou nos dias 
09, 10 e 11 de Outubro, nos bairros Mauázinho (Villa da Felicidade), Colônia Antônio 
Aleixo (espaço utilizado da cozinha Comunitária) e Colônia Oliveira Machado no Centro 
Comunitário na Trav. Francisco de Queiroz, evento em alusão ao Dia das Crianças. A Casa 
Militar aderiu à campanha com a arrecadação de brinquedos. O evento contou com diversas 
atrações infantis e a distribuição de brinquedos para o público infantil, estimado em 3.000 
(três) mil crianças em cada comunidade.

05

O aniversário dos 348 anos da cidade de Manaus, ocorreu nos dias 23 e 24 de outubro. 
O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Manaus, através da MANAUSCULT, na 
Ponta Negra e no Les Artistes Café Teatro, no Centro Histórico da Cidade. No dia 23, a 
apresentação do Projeto “Rival Rebolado”, com participação da atriz Leandra Leal, no Les 
Artistes Café Teatro. Já no dia 24, na Ponta Negra, a programação foi em ritmo de toadas, 
com trios elétricos e apresentação dos bumbás. Estima-se que, nos dois dias, cerca de 
120.000 pessoas participaram do evento.

06

Dia das Crianças Órgão: FMS

Aniversário da Cidade de Manaus Órgão: MANAUSCULT
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O evento aconteceu no Complexo Turístico da Ponta Negra, em 18 de novembro, com 
o tema “Resistindo aos Preconceitos e Garantindo a Cidadania. Por uma Manaus sem 
Lgbtfobia”; coordenado pela representante LGBTFOBIA, Bruna La Close, com apoio da 
Prefeitura Municipal de Manaus, através do IMPLURB e de diversos órgãos municipais e 
estaduais. O objetivo era chamar atenção da sociedade e auxiliar na construção de pautas 
e ações afirmativas para minimizar todas as formas de violências e combate a intolerância e 
preconceito religioso de Matrizes Africanas e as Igrejas Inclusivas; foram abordados temas 
como o racismo, políticas voltadas para violência contra crianças e mulheres, além de 
tráfico de pessoas, e questões relacionadas a exploração sexual de adolescentes e jovens. 
Trazendo muita informação e abordage ligadas às temáticas de saúde, educação, direitos 
humanos e segurança pública. O evento iniciou com a caminhada do Orgulho LGBT saindo 
da primeira rotatória sentido Anfiteatro da Ponta Negra, com exibição da bandeira do 
arco-íris medindo 40 metros e demais bandeiras de reivindicação de luta dos movimentos 
sociais. A programação contou com trios elétricos, shows musicais no Anfiteatro do 
Complexo Turístico Ponta Negra, além da presença de autoridades, convidados, artista 
locais e nacionais, bem como ícones LGBT. 

07

XVII Edição da Parada do Orgulho LBGT 2017 Órgão: LGBTFOBIA

A Prefeitura Municipal de Manaus, através da integração de diversos órgãos municipais 
e estaduais, entregou à população de Manaus a Praça 15 de Novembro, comumente con-
hecida como “Praça da Matriz”, um dos cartões postais da cidade. O Relógio Municipal, 
originalmente inaugurado no início do século 20, com mais de 90 anos de existência, mon-
umento marcante da Praça 15 de Novembro, também foi completamente restaurado. Du-
rante a reinauguração da praça, foi entregue a primeira Árvore de Natal da cidade, com 
16 metros de altura, criada pelo artista plástico Dã Alfaia. Para compor o tema natalino, as 
árvores do entorno da praça também receberam decoração e iluminação natalina.

08

Praça 15 de Novembro - Matriz Órgão: PMM
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Evento foi realizado no dia 02 de Novembro, pela Prefeitura Municipal de Manaus, com a 
integração de órgãos municipais e estaduais, que aturam no atendimento das necessidades 
da população. No município de Manaus, os cemitérios urbanos São João Batista, Santa 
Helena, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Piedade, Santo Alberto e São 
Francisco, receberam celebrações de missas ao longo do dia, contando com apoio das 
forças de segurança municipal e estadual. A Superintendência Municipal de Transporte 
Urbano – SMTU, disponibilizou linhas extras, com ampliação do itinerário e reforço da 
frota de linhas normais. A organização do trânsito nos arredores dos cemitérios ficou 
sob responsabilidade do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito -  
MANAUSTRANS. O evento contou com a participação de mais de 500 (quinhentos) mil 
pessoas, entre os dias 01 e 02 de Novembro, em visita aos cemitérios.

09

Prefeitura Municipal de Manaus, em parceria com a Organização Cultural Coletivo Difusão 
e o Conselho Municipal de Juventude, Órgão vinculado à SEMJEL, realizou, no período 
de 20 a 25 de Novembro, a Semana da Juventude Manaus 2017. Foram ofertadas, no Les 
Artiste Café Teatro, oficinas dedicadas exclusivamente às mulheres, com foco na área de 
produção musical. Durante a solenidade de encerramento, foram apresentadas mostras 
musicais, oficinas, mesa-redonda, debates sobre políticas públicas para a juventude negra 
e discussão para o Plano Municipal de Juventude.

10

Feriado de Finados Órgão: SEMULSP

Semana da Juventude Manaus 2017 Órgão: SEMJEL
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Evento realizado nos dias 12 e 13 de Agosto, pela Prefeitura Municipal de Manaus, através 
da MANAUSCULT, consistiu na ocupação cultural do Centro Histórico de Manaus. O 
evento promoveu a ressignificação da região onde nasceu a maior capital do norte do 
país, com sua programação voltada às artes integradas e à gastronomia contemporânea 
regional, contando com a presença do Chef Claude Troisgros e seu assistente Batista, 
além de 40 Chefs da cena local e estudantes de gastronomia. Na Praça D. Pedro II foram 
disponibilizadas barracas para gastronomia, Food Trucks e Food Bikes, trazendo novas 
vivências e experiências ao público. Com 15 horas de programação cultural, com mais de 20 
atrações nacionais e locais, dentre elas,  Karol  Conká, Marcelo D2, Anne Jezinne, Escândalo 
Fônico, Johnny Jack Mesclado, República Popular, Tudo Pelos Ares, Trio Remanso, Selva 
Madre, Os Tucumanus entre outros. 

11

A Prefeitura Municipal de Manaus, através da MANAUSCULT, realizou a 2ª Edição do Natal 
do Paço, nos dias 15, 16 e 17 de Dezembro, no Centro Histórico de Manaus. A programação 
contou com o Coral da UEA, encenação teatral e fanfarras. Uma Feira Gastronômica foi 
montada no estacionamento do Paço, oferecendo à população um pouco da culinária re-
gional e internacional, além do “Bazar Natalino”, com produtos artesanais com temática 
natalina. Durante o evento foi instalado o “Stand Solidário”, para arrecadação oriunda das 
vendas e destinação desta à minimização da condição social dos moradores de rua. 

12

4°Edição do Passo a Paço Órgão: MANAUSCULT

Natal do Paço Órgão: MANAUSCULT
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Promovido pela Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio do Fundo Municipal 
Solidário , o evento foi realizado no período compreendido entre os dias 15 e 17 de Dezembro 
de 2017, com programação cultural natalina marcada pela cantata de Natal: “É Natal pra 
Sempre”, interpretado pelo Coral Ativa. As festividades continuaram com a encenação 
“Nascimento do Menino Jesus”, interpretada pela Igreja Batista, além da “Parada de Natal”, 
encenada pela Banda Marcial da Escola Municipal Vicente de Paula. O ápice do evento foi 
traduzido pela apresentação do espetáculo “O Mágico do Natal do Abraço”, marcado pela 
apresentação dos personagens do Parque Cidade da Criança.  A programação cultural 
natalina realizada no Paço Municipal contou, inclusive, com passeio turístico aos Centros 
Históricos para as crianças.

13

O evento reuniu aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) mil pessoas, nas 03 zo-
nas contempladas: oeste, leste e sul de Manaus. Na programação, apresentação de shows 
musicais com atrações locais e nacionais no Complexo Turístico da Ponta Negra, no Am-
arelinho, bairro do Educandos e no Shopping Popular Phelippe Daou. O momento mais 
esperado do evento ocorreu logo após a contagem regressiva para chegada do novo ano, 
a apresentação do show pirotécnico.

14

Natal do Abraço Órgão: FMS

Reveillon 2018 Órgão: MANAUSCULT
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As Ações Integradas constituem a última instância das ações executadas pela Secretaria 
Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - SEGGIM. Quando as partes envolvidas 
concluem todas as pendências e esgotam os procedimentos administrativos a serem tomados, 
a ação integrada é executada a fim de cumprir as posturas municipais e manter a ordem social.

AÇÕES INTEGRADAS

Demolição administrativa, em 18 de Janeiro, de feira irregular na Comunidade São Lucas, 
situada no bairro São José. A feira foi edificada às margens de um igarapé, em Área de 
Proteção Permanente - APP. No local foram constatadas edificações em alvenaria, madeira 
e ferro. Os ocupantes foram notificados e orientados a solicitarem junto à Subsecretaria 
Municipal de Abastecimento, Mercados e Feiras - SUBSEMPAB, a realocação em feira 
municipal.

01

A ação, realizada em 19 de Janeiro de 2017, objetivava a desocupação administrativa de 
imóvel da MANAUSCULT, ocupado por pessoas em situação de rua. A SEMMASDH, realizou 
a abordagem dos ocupantes e a Guarda Municipal realizou varredura no local.

02

Comunidade São Lucas - São José Órgão: SUBSEMPAB

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal,  SEMINF, SEMULSP, MANAUSTRANS, PM/AM, PC/AM, SEMMAS, 
IMPLURB, SUBSEMPAB, Eletrobrás.

Órgãos Integrados:  SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, MANAUSCULT, SEMMASDH, PC/AM, SEMCOMSEMMAS, 
IMPLURB, SUBSEMPAB, Eletrobrás.

Rua Bernardo Ramos - Centro Órgão: MANAUSCULT
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A ação, realizada em 26 de Janeiro de 2017, objetivava cumprir a solicitação do Juizado 
da Infância e da Juventude, referente a Ação Civil Pública Nº 0604833-02.2015.8.04.0001, 
para desobstrução do passeio público no entorno da Escola Municipal Helena Augusta 
Walcott, ocupado por comerciantes informais, facilitando a distribuição de entorpecentes 
em área escolar. Os procedimentos administrativos foram executados pela SUBSEMPAB e 
pelo IMPLURB. 

03

A ação, realizada em 28 de Janeiro de 2017, teve o propósito de instalar o portão de segu-
rança no acesso ao Rio Negro, com o objetivo de coibir o comércio informal praticado por 
canoeiros além de impedir o acesso indevido e a instalação de estruturas, fixas ou móveis, 
de comercio informal.

04

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, SEMINF, MANAUSTRANS, PM/AM, IMPLURB, SUBSEMPAB, Eletrobras.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, SEMINF, SEMULSP.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, SEMINF, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, IMPLURB, PM/AM.

A ação, realizada em 09 de fevereiro 
de 2017, tinha o propósito de cumprir a 
solicitação da PGM para cumprimento 
da Ação Civil Pública Nº 0211624-
28.2010.8.04.0001, a fim de remover 
as irregularidades instaladas ao longo 
da Av. Constantinopla, Av. Dublin e Rua 
Goiânia, no Conjunto Campos Elíseos.

05
Av. Constantinopla - Planalto

Órgão: PGM

Av. Itaúba - Jorge Teixeira Órgão: Ação Civil Pública

Trv. Tab. Lessa - Centro Órgão: Ação Civil Pública
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A finalidade da ação, realizada em 14 de Fevereiro de 2017, foi atender à solicitação da PGM 
para o cumprimento da Ação Civil Pública Nº 0248127-48.2010.8.04.0001, que determinava 
a desobstrução da área de servidão de passagem de pedestre em ruas do Conjunto Manôa 
II, conforme determinado pelo plano diretor da cidade de Manaus.

06

Desobstrução, em 07 de Março de 2017, do passeio público. As construções eram majori-
tariamente em alvenaria e algumas armações em madeira. Moradores do entorno agrade-
ceram a ação e destacaram que atualmente apenas 5 boxes estavam em funcionamento, 
enquanto os outros serviam de esconderijo durante a noite para usuários de entorpecentes.

07

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, MANAUSTRANS, SEMCOM, SEMINF.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM (18ª CICOM), IMPLURB, SEMINF, Eetrobras, MANAUSTRANS, 
SUBSEMPAB.

Rua XXIII e XXV - Manôa II Órgão: PGM

Rua Evaristo Faustino - Cj São José Órgão: SUBSEMPAB
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A ação foi realizada no dia 09 de Março de 2017, por solicitação do  IMPLURB, em 
cumprimento à Ordem Judicial, a qual determinava que o Município cumpra, através 
dos órgãos fiscalizadores, seu papel de Polícia Administrativa concernente às atividades 
irregulares praticadas pelos estabelecimentos na Praça do Eldorado. Foi realizada na Casa 
Militar um ciclo de reuniões para alinhar informações e estabelecer, de forma colaborativa, 
um cronograma de atividades.

08

A ação, realizada em 15 de Março de 2017, por solicitação da PGM, visava atender a Ação 
Civil Pública Nº 0205565-87.2011.8.04.0001, da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que 
condenou o município a proceder com a demolição administrativa das instalações irregu-
lares em logradouro público, localizadas em parte na Rua dos Maçaricos, entre as Avenidas 
Canário e Curuaí, Loteamento Fazendinha, Bairro Cidade Nova II. 

09

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, IMPLURB, SEMINF, Eletrobras, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, 
SEMCOM, Visa Manaus, Polícia Civil, SEMMAS, SEMEF.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, IMPLURB, SEMINF, Eletrobras, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, 
SEMULSP, Manaus Ambiental, SEMCOM.

Praça do Carangueijo - Eldorado Órgão: IMPLURB

Rua Evaristo Faustino - Cj São José Órgão: SUBSEMPAB
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A ação, realizada em 16 de Março de 2017, por solicitação da SEMED, retirou construções 
irregulares na área da E. M. José Garcia Rodrigues. Foram realizadas reuniões e visitas 
de reconhecimento para alinhamento das informações e o levantamento de efetivo e 
maquinário a ser utilizado.

10

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, IMPLURB, SEMINF, Eletrobras, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, 
SEMED, SEMMASDH, Defesa Civil.

Rua Q - Jorge Teixeira Órgão: SEMED

A pedido da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, em cumprimento da Ação Civil Pública 
Nº 0604982-61.2016.8.04.0001, no dia 17 de Março de 2017, foi realizada a retirada de bar-
racas existentes na feira clandestina instalada na Av. Paraná (Antiga Coletora I), quadra 6, 
Conjunto Cidadão X.

11

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, SEMINF, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, SEMSA.

Av. Paraná - CJ Cidadão X Órgão: SUBSEMPAB
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A ação, que foi realizada por solicitação da SUBSEMPAB no dia 23 de Março de 2017, retirou 
uma feira irregular que obstruía o passeio público. A feira era composta por armações em 
madeira, não sendo constatada atividade comercial em andamento. Um ciclo de reuniões 
para alinhamento de informações, levantamento de efetivo e maquinário foram realizadas. 

12

A ação integrada foi realizada por solicitação do IMPLURB, no dia 12 de Abril de 2017, para 
retirar uma feira irregular que obstruía o passeio público na Rua São Luiz Gonzaga, S/Nº, 
São José. Foi realizado na Casa Militar um ciclo de reuniões para alinhamento das infor-
mações, bem como levantamento de efetivo e maquinário a ser utilizado.

13

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, SEMINF, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, SEMINF, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, Manaus Ambiental, 

IMPLURB, SEMULSP.

Rua Beija Flor - São José Órgão: SUBSEMPAB

Rua São Luiz Gonzaga - São José Órgão: IMPLURB



31

CASA MILITAR  |  SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MANAUS               RELATÓRIO ANUAL - 2017   SEGGIM

A Ação, realizada em 20 de Abril de 2017, teve objetivo de cumprir a determinação do 
MPE quanto à fiscalização das atividades de comércio irregular praticadas no entorno da 
Praça da Saudade, incluindo a apreensão das mesas e cadeiras que ocupavam e obstruíam 
o logradouro público. Foi realizada reunião de alinhamento, no dia 04/04/2017, na qual 
foi solicitado aos órgãos fiscalizadores do municipio o levantamento das irregularidades 
praticadas no local e o início das medidas administrativas de notificação. Durente a Ação, 
a SEMEF, VISA MANAUS e IMPLURB, procederam com a interdição de estabelecimentos e 
apreensão de materiais.

14

A ação foi realizada por solicitação do  IMPLURB, em 29 de Maio de 2017, para desob-
strução de passeio público ocupado irregularmente por estabelecimentos comerci-
ais: borracharia, trailers e barracas em ferro. A solicitação atende aos seguintes Pro-
cessos SIGED Nº 2017.00796.13828.0.000796, Nº 2016.00796.13828.0.000796 e Nº 
2016.00796.00824.0.01723.

15

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, SEMINF, MANAUSTRANS, SUBSEMPAB, IMPLURB, SEMMAS, SMTU, 

SEMEF, Visa Manaus.

Órgãos Integrados: IMPLURB, SEMINF, Guarda Municipal, SEMCOM, VISA MANAUS, SEGGIM, PM/AM, Eletrobrás, 

SEMULSP, SEMMAS, SUBSEMPAB, SEMMASDH, MANAUSTRANS.

Av. Ramos Ferreira - Centro Órgão: IMPLURB

Av. Margarida - Cidade Nova Órgão: SUBSEMPAB e IMPLURB
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A execução da ação administrativa foi solicitada pela SEMULSP, em 07 de Julho de 2017, em 
conformidade com o Processo Administrativo Nº 2016/2287/2908/00353 e pelo Ministério 
Público do Estado do Amazonas, para o cumprimento da Ação Civil Pública Nº 0621694-
29.2016.8.04.0001. O foco da ação eram duas construções irregulares edificadas em área 
institucional, administrada pela SEMULSP, no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro 
Tarumã.

16

A ação, que foi realizada em 19 de Junho de 2017, por solicitação do IMPLURB, objetivava a 
desobstrução de logradouro público, ocupado irregularmente por um imóvel em alvenaria. 
A solicitação atende o seguinte Processo SIGED Nº 2014.796.824.00439.

17

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, IMPLURB, Manaus Ambiental, MANAUSTRANS, SEMINF, SEMMASDH, 

SEMULSP.

Órgãos Integrados: IMPLURB, SEMINF, SEGGIM, MANAUSTRANS.

Av. Ramos Ferreira - Centro Órgão: IMPLURB

Rua Vitória Rufino Torres
Colônia Terra Nova Órgão: IMPLURB
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A ação, realizada em 01 de Setembro de 2017, atende à solicitação do IMPLURB para 
obstrução do sistema de drenagem devido a construção irregular. Foram realizadas 
reuniões na Casa Militar e audiências no Ministério Público Estadual a fim de articular a ação 
de intervenção por parte do Poder Público. Defesa Civil emitiu laudo técnico atestando o 
risco de desabamento do imóvel, a SEMMASDH, realizou o levantamento socioeconômico 
da família e inscreveu o proprietário no Programa “Auxílio Aluguel”, o IMPLURB notificou 
os moradores e interditou o imóvel; a SEMINF realizou a mudança dos pertences da família, 
procedeu com a demolição do imóvel, realizou a intervenção e recuperação do sistema 
de drenagem, transformando em via pública a área que antes era ocupada pelo imóvel, 
otimizando o tráfego no entorno.

18

Por solicitação da SUBSEMPAB, em 04 de Setembro de 2017, foi realizada a instalação do 
portão de segurança no acesso ao Rio Negro pela Rua dos Barés, ao lado do Mercado Mu-
nicipal Adolpho Lisboa, com o objetivo de coibir o comércio informal de pescados, além de 
considerar o aumento no nível do Rio Negro e prezar pela segurança da população.

19

Órgãos Integrados: SEGGIM, SEMMASDH, SEPDEC, IMPLURB e SEMINF.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, SEMINF, SUBSEMPAB, PM/AM, SEMULSP, MANAUSTRANS e Marinha 
do Brasil.

Trav. dos Franceses - Alvorada Órgão: IMPLURB

Rua dos Barés - Centro Órgão: SUBSEMPAB
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Por solicitação do IMPLURB, em 21 de Setembro de 2017, foi realizada ação de notificação 
aos comerciantes que ocupavam irregularmente o passeio público na Rua Rio Araçatuba, 
bairro São José. A SUBSEMPAB notificou os ocupantes das instalações móveis. Em ação 
posterior, a SUBSEMPAB orientou e alocou os interessados em espaços autorizados para 
a comercialização.

20

A ação buscou atender à solicitação da Procuradoria Especializada do Meio Ambiente e 
Urbanismo – PMAU/PGM. Nos dias 26 e 28 de Setembro de 2017, foi realizada a demolição 
administrativa decorrente à obstrução de logradouro público por feira irregular na Travessa 
Mamonas, bairro Jorge Teixeira. Inicialmente havia um projeto de implantação de feira no 
local, que foi descontinuado. Os boxes passaram a ser utilizados como residência, novas 
construções foram edificadas e a via pública foi parcialmente obstruída. Na ação, os agen-
tes públicos foram recebidos com hostilidade pelos ocupantes. Tendo em consideração a 
integridade física dos servidores envolvidos, a ação foi adiada. Na segunda visita, houve 
o reforço policial por parte da Polícia Militar do Amazonas – PM/AM, e foram realizadas 
as notificações dos ocupantes das edificações. No espaço temporal entre a notificação e 
execução da ação, a SEGGIM foi informada pela PMAU/PGM acerca da decisão judicial de 
suspensão temporária da ação. Os procedimentos foram encerrados até ordem ulterior.

21

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, IMPLURB, SUBSEMPAB.

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, PM/AM, SUBSEMPAB, SEMINF, IMPLURB, MANAUSTRANS, SEMMAS-
DH.

Rua Rio Araçatuba - São José Órgão: IMPLURB

Trav. Mamonas - Jorge Teixeira Órgão: PGM
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A ação, realizada em 28 de Setembro de 2017, teve o objetivo de atender à solicitação do 
IMPLURB, concernente à obstrução de via pública por construção irregular. A estrutura em 
madeira que obstruía a passagem foi parcialmente demolida e um banheiro, atendendo ao 
limite determinado pelo IMPLURB. Considerando que a estrutura do talude estava sendo 
mantida por um muro em alvenaria, tal edificação não foi demolida, pois colocaria em risco 
as residências próximas à construção. Foi solicitada à SEMINF, a construção de uma escada 
no declive entre os logradouros.

22

A ação foi realizada em 14 de Novembro de 2017, para atender à solicitação da Procurado-
ria Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo – PMAU/PGM, concernente à obstrução 
de via pública por estruturas em ferro, utilizadas para fins comerciais. O IMPLURB previa-
mente notificou os ocupantes. Uma vez extrapolado o prazo para a solução voluntária das 
irregularidades, o órgão procedeu com a apreensão dos materiais que estavam obstruindo 
o logradouro.

23

Órgãos Integrados: SEGGIM, IMPLURB, SEMINF, Guarda Municipal, MANAUSTRANS, PM/AM, SAMU.

Órgãos Integrados: SEGGIM, IMPLURB, Guarda Municipal, SEMINF, SUBSEMPAB.

Rua Manjericão - João Paulo II Órgão: IMPLURB

Rua 4 - Manoa / Cidade Nova Órgão: PGM
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Realizada em 16 de Novembro de 2017, a ação teve como finalidade atender à solicitação da 
SEMED quanto à demolição da edificação de feira irregular em área institucional destinada 
para a ampliação de um complexo educacional. Destaca-se que houve investimento do 
Governo Federal para a implantação e construção da unidade educacional. No âmbito 
da SEGGIM, foram realizadas reuniões e vistorias in loco a fim de notificar os ocupantes. 
Contudo, os agentes participantes da ação não contavam com o apoio policial. Houve um 
princípio de revolta por parte dos ocupantes. A fim de manter a integridade física dos 
envolvidos, a ação foi suspensa. 

24

A ação, realizada em 12 de Dezembro de 2017,  teve como finalidade atender à solicitação 
do IMPLURB quanto à obstrução de logradouro público por oficina automotiva. A ocu-
pação era reincidente, considerando que houve uma ação anterior para a retirada de ob-
struções ao longo da via. Após a ação administrativa, os moradores do entorno, por meio 
de uma ação cívica e coletiva, transformaram o local anteriormente ocupado em um can-
teiro de flores.

25

Órgãos Integrados: SEGGIM, Guarda Municipal, SEMINF, SUBSEMPAB, MANAUSTRANS, IMPLURB, SEMED.

Órgãos Integrados: IMPLURB, MANAUSTRANS, SEMINF, SUBSEMPAB, Guarda Municipal.

Av. Raimundo Salgado - Águas Claras Órgão: SEMED

Av. Margarita - Nova Cidade Órgão: IMPLURB
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A ação teve como finalidade atender à solicitação do IMPLURB, quanto à obstrução do 
passeio público por edificações em alvenaria e em ferro, utilizadas para fins comerciais. 
A ação, que ocorreu no dia 19 de Dezembro de 2017, visou atender à Ação Civil Pública 
06363.10-43.2015.8.04.0001. Os estabelecimentos foram previamente notificados e 
retirados.

26

O trabalho de notificação e orientação, realizado em 28 de Dezembro de 2017, compreende 
o conjunto de ações antecedentes à Ação Réveillon 2017/2018. O objetivo foi orientar aos 
donos de estabelecimentos que atuaram no perímetro do evento em comemoração ao 
Ano Novo na Orla do Amarelinho, bairro Educandos. O IMPLURB fez as orientações con-
cernentes ao alvará de funcionamento e procedimentos referentes ao Código de Posturas 
do Município. A SEMEF orientou os donos dos estabelecimentos quanto aos procedimen-
tos fiscais obrigatórios aos estabelecimentos comerciais. A VISA MANAUS inspecionou 
e orientou os comerciantes que manipulam alimentos quanto às boas práticas sanitárias 
e de profilaxia. A MANAUSCULT como instituição organizadora do evento, acompanhou 
o trabalho dos agentes municipais. A SUBSEMPAB orientou aos ambulantes quanto ao 
perímetro de segurança que foi definido para o evento, alertou quantos aos procedimentos 
e produtos proibidos. A Guarda Municipal, assim como a PM/AM, prestou apoio quanto à 
integridade física dos agentes envolvidos.

27

Órgãos Integrados: SEGGIM, SEMINF, PM/AM, Guarda Municipal, IMPLURB, SUBSEMPAB, MANAUSTRANS.

Órgãos Integrados: Visa Manaus, SEGGIM, Guarda Municipal, MANAUSCULT, SEMEF, IMPLURB, PM/AM.

Rua S. Judas Tadeu - Parq. Laranjeiras Órgão: IMPLURB

Orla do Amarelinho - Educandos Órgão: MANAUSCULT
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A Secretaria Executiva do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal – SEGGIM, 
promoveu a articulação de entes públicos da 
administração municipal, estadual e federal a 
fim de executarem ações de forma colaborativa 
e integrada de interesse da municipalidade. 
Foram realizadas reuniões de alinhamento 
na Casa Militar a fim de cumprir as posturas 
municipais e manter o ordenamento urbano.

É importante salientar que a natureza das 
ações integradas articuladas pela SEGGIM 
coibiu assentamentos irregulares em áreas 
institucionais, exploração de atividades 
comerciais irregulares, feiras clandestinas, 
edificações irregulares, obstrução de ruas 

e calçadas que impediam a livre circulação 
de pedestres e veículos e a integração em 
ações fiscais relacionadas à poluição sonora, 
vigilância sanitária e ordenamento urbano.

No exercício de 2017, as ações integradas 
recuperaram para a população de Manaus 
aproximadamente 51.000 m² de área pública.

A área equivalente ao Palácio Rio Branco 
(463 m²), foi utilizada como intermédio de 
comparação para com o nosso valor obtido 
a fim de demonstrar uma melhor visualização 
dos resultados. A área recuperada pelo 
Poder Municipal no período equivale a 
aproximadamente:

ÁREA PÚBLICA RECUPERADA

do Palácio Rio Branco
UNIDADES
110
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A Razão de Eficiência é um indicador 
utilizado pela Secretaria Executiva do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
- SEGGIM para avaliar a otimização dos 
procedimentos executados no âmbito de sua 
competência. Com base nos procedimentos 
adotados pela SEGGIM, a Razão de Eficiência 
é calculada a partir da divisão do número 
de reuniões de alinhamento pelo número de 
ações integradas realizadas, ou seja, quanto 
mais próximo à razão 1:1, o número de reuniões 
estará balanceado com o número de ações 
integradas.

Conforme dados levantados pela SEGGIM 

ao longo do exercício de 2017, foram realizadas 
86 reuniões de alinhamento que tiveram como 
resultado 12 eventos municipais e 21 ações 
integradas, gerando um total de 33 ações. Ao 
calcular a razão entre o número de reuniões e 
o número de ações integradas chegamos ao 
valor de 2,6. Considerando que o indicador 
passará a vigorar a partir do exercício de 2017, 
o parâmetro para a avaliação da eficácia e 
clareza do indicador será mantido na razão 
ideal (1:1).

No gráfico e na tabela abaixo, é possível 
mensurar o número de demandas articuladas 
na SEGGIM por órgão de origem:

RAZÃO DE EFICIÊNCIA

CBMAN
DEFESA CIVIL

APOLGBT
FMS

IMPLURB
JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MANAUSCULT
PGM

SEMAD
SEMED
SEMINF
SEMJEL

SEMULSP
SUBSEMPAB

TJ-AM

0 5 10 15 20 25 30

1

11
1

5
27

1
11

9

1
6

5
2

3
2

1

86
demandas integradas 

em 2017 

DEMANDAS INTEGRADAS PELA SEGGIM

Tabela 1 - Demandas Integradas SEGGIM 2017 
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IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS

As reuniões ordinárias passaram a ser realizadas às terças-feiras, às 14h30min na Casa Militar, 
possibilitando a otimização dos procedimentos referentes às solicitações encaminhadas a 
SEGGIM, considerando a tratativa de diversas pautas em uma mesma reunião;

01
Foi acordado entre o colegiado que as Ações Integradas passam a ser realizadas às terças-
feiras e quintas-feiras. Essa decisão permitirá estabelecer previamente um cronograma 
de trabalho para que as secretarias envolvidas possam executar seus procedimentos 
administrativos em tempo hábil;

02
 Integração e participação do setor jurídico do órgão demandante nas reuniões, bem como 
nas ações programadas;03

Encaminhamento regular aos Gabinetes do Secretário-Chefe e Subsecretário Subchefe da 
Casa Militar a matriz de atividades desempenhadas pela SEGGIM, além de inserir a matriz 
no relatório quadrimestral vigente;

04
Aplicação do método SCRUM no acompanhamento das atividades do setor;05

Implementação da Razão de Eficiência para aprimoramento contínuo e controle dos 
procedimentos desta secretaria; 06

Integração contínua com a Guarda Municipal para a realização das atividades de 
reconhecimento operacional, ações integradas e pós-operações;07

Utilização de ferramentas de georreferenciamento para levantamento das áreas que 
foram alvo das ações integradas, com as determinações geográficas, ponto de encontro, 
visualização cartográfica da operação e outras necessidades;

08
 Implementação do ciclo de reuniões destinadas à identificação e registro georreferenciado 
das ocupações irregulares em áreas institucionais;09

Criação dos grupos de comunicação via WhatsApp destinados exclusivamente às operações, 
com os focal points da demanda, secretários municipais e colegiado exigido. Ocorre a 
desativação do grupo 48 horas após cumprimento da ação integrada; 10

Realização de reconhecimentos pós-operacionais para avaliação situacional da área e 
encaminhamento de relatório ao solicitante da ação com solicitação de status;11

Apoio às produções gráficas das ações realizadas internamente na Casa Militar, na realização 
de eventos, congressos e demais necessidades de comunicação visual; 12

Consulta do status dos processos e ações civis públicas originados no MPE ou TJAM que 
estão sendo tratados no âmbito da SEGGIM.13






