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DECRETO Nº 4.398, DE 03 DE MAIO DE 2019 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 

 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 

CONSIDERANDO a Informação nº 0155/2017 – 
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está 
inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 108/2019 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos dos Processos nº 2010/11217/11263/00512 e       
nº 2019/17428/17609/00031, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, a faixa de terra localizada nesta cidade na Rua Sabiá, 
nº 214, Comunidade Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo,  com área 
total de 63,68 m² (sessenta e três metros quadrados e sessenta e oito 
decímetros quadrados) e perímetro de 35,20 (trinta e cinco metros e 
vinte centímetros) metros lineares, de posse de REGINALDO 
HENRIQUE SERRÃO, com os seguintes limites e confrontações: ao 
Norte: com a casa de nomenclatura AM-336, por uma linha de 12,00 m 
(doze metros); ao Sul: com a casa de nomenclatura AM-327, por uma 
linha de 12,00 (doze metros); à Leste: com a Rua Sabiá, para onde faz 
frente, por uma linha 5,60 m (cinco metros e sessenta centímetros) e à 
Oeste: com a casa de nomenclatura AM-325, por uma linha de 5,60 m 
(cinco metros e sessenta centímetros). 

 

Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu. 

 

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 

Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria 
Geral do Município de Manaus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de 
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de 
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro 
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão 
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 03 de maio de 2019. 

 
 

 
DECRETO Nº 4.399, DE 03 DE MAIO DE 2019 

 
DISPÕE sobre o Sistema de Estacionamento 
Rotativo Pago, denominado ZONA AZUL, e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO que o fluxo de pedestres e de veículos 

de transporte individual, coletivo e de carga apresenta características 
próprias de cada local, que exigem compatibilização e logística com 
tratamentos diferenciados, em especial nas regiões de maior 
concentração comercial e com grande circulação de veículos, com vistas 
à garantia de melhor segurança, democratização dos espaços públicos, 
fluidez no trânsito, qualidade de vida da população e cuidado com o 
meio ambiente atingido; 

 
CONSIDERANDO que é dever do Município legislar e 

dispor sobre a organização e operação dos serviços públicos de 
interesse local, diretamente ou sob regime de concessão e permissão, 
na forma preconizada pelo art. 30, incs. I e V, da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO a competência conferida pelo art. 24, 

inc. X, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), aos órgãos e entidades executivos de trânsito do 
Município, no âmbito de sua circunscrição, de implantar, manter e operar 
sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros 
públicos; 

 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal            

nº 1.534, de 11 de novembro de 2010, que autoriza, mediante outorga 
por concessão onerosa, a exploração do estacionamento rotativo pago; 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.265, de 11 de 

dezembro de 2017, que criou a Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN; 

 
CONSIDERANDO o parecer nº 001/2019 da Diretoria 

Jurídica da Ageman favorável ao teor da minuta; 
 
CONSIDERANDO o despacho nº 028/2019 – 

ASTEC/T/SEMEF sobre a manifestação técnica das entidades 
responsáveis pelo Sistema de Estacionamento Rotativo Pago 
denominado Zona Azul; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 713/2019 – 

GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo                                 
nº 2019.18911.18923.0.000786 (Volume 1), 



 

Manaus, sexta-feira, 3 de maio de 2019 
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DECRETA: 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago, denominado ZONA AZUL. 

 
Art. 2º O estacionamento de veículos nas vias e 

logradouros públicos municipais, nas zonas identificadas por 
sinalizações próprias, denominadas ZONA AZUL, será regido em 
conformidade com o disposto neste Decreto. 

 

Parágrafo único. As áreas, vias e logradouros destinados 
ao ZONA AZUL são os descritos no Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 3º Com exceção dos domingos e feriados, o 

estacionamento na ZONA AZUL obedecerá aos seguintes horários: 
 
I – de segunda à sexta-feira, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas; 
 
II – aos sábados das 8 (oito) às 17 (dezessete) horas. 
 
§ 1º O período de permanência máxima admitida por vaga 

de estacionamento na ZONA AZUL é de até 3 (três) horas. 
 
§ 2º Em épocas especiais ou datas comemorativas o 

horário estabelecido neste artigo poderá ser ampliado ou reduzido, por 
ato próprio do Chefe do Poder Executivo, ouvida sempre a entidade 
executiva de trânsito. 

 
§ 3º O uso de vagas por tempo diferente do limite estabelecido 

na sinalização regulamentar para atendimento de serviços que exijam 
utilização especial terá autorização da entidade executiva de trânsito. 

 
Art. 4º O estacionamento de veículos para carga e 

descarga de mercadorias obedecerá a sinalização específica. 
 
Art. 5º As vagas situadas em frente a hospitais, pronto-

socorros, as destinadas ao embarque e desembarque, e os pontos de 
veículos de aluguel, serão devidamente sinalizadas pela entidade 
executiva de trânsito. 

 
Art. 6º Serão reservadas às pessoas com deficiência, com 

mobilidade reduzida ou idosas, áreas exclusivas de estacionamento, na 
proporção de 2% (dois por cento) do total de vagas disponíveis para 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e 5% (cinco por cento) 
do total de vagas disponíveis às pessoas idosas, distribuídas nas áreas, 
vias e logradouros abrangidas no Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 7º O valor da tarifa, para fins de realização do 

processo licitatório para concessão do serviço público de exploração do 
estacionamento, será definido no processo licitatório. 

 
Parágrafo único. O reajuste do valor para utilização da vaga 

de estacionamento será aquele autorizado e determinado pelo Poder 
Público concedente obedecidos à periodicidade, índices e os critérios 
definidos na legislação pertinente e no termo de outorga de concessão. 

 
Art. 8º Ficam dispensados do pagamento da tarifa para 

estacionamento os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, as 
ambulâncias e os prestadores de serviço de utilidade pública, quando 
em atendimento na via, definidos no art. 29, incs. VII e VIII, da Lei 
Federal nº 9.503, de 1997, combinado com a Resolução nº 268, de 15 
de fevereiro de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e 
Portarias da entidade executiva municipal de trânsito. 

 
Art. 9º São obrigações dos usuários do ZONA AZUL, salvo 

os casos de exceção definidos em Lei: 
 
I – obedecer à sinalização de regulamentação, horizontal e 

vertical, que defina vagas de uso exclusivo ou privativo em ZONA AZUL; 
 
II – estacionar o veículo entre as linhas que delimitam uma 

vaga; 
 
III – usar a vaga pelo tempo máximo definido pelo Poder 

Executivo. 

Parágrafo único. A permanência do condutor ou de 
passageiro no interior do veículo não desobriga do pagamento da tarifa 
de estacionamento rotativo. 

 

Art. 10. A exploração, por particulares, do serviço ZONA 
AZUL, nas áreas, vias e logradouros do Município, será operado sob o 
regime de concessão onerosa, mediante prévia licitação na modalidade 
concorrência pública. 

 

Art. 11. A licitação para concessão de exploração do 
ZONA AZUL processar-se-á na modalidade de concorrência pública e 
obedecerá ao disposto nas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993, naquilo que couber, adotando-
se como critérios de julgamento das propostas: 

 

I – o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 
 

II – a maior oferta, nos casos de pagamento ao Poder 
Concedente, pela outorga de concessão; e 

 

III – melhor combinação dos critérios referidos nos incisos I 
e II deste artigo, após qualificação técnica. 

 

§ 1º As especificações, projetos e demais elementos 
técnicos regedores da licitação farão parte do termo de referência que 
acompanhará o edital da licitação e integrará o anexo do contrato de 
outorga respectivo. 

 

§ 2º O critério estabelecido no inciso II do caput deste 
artigo será a quantia mensal que a concessionária pagará ao Poder 
Público concedente pela exploração da concessão, nos termos da oferta 
vencedora apresentada. 

 

§ 3º Os meios e equipamentos correspondentes ao 
controle da arrecadação e aferição imediata de receitas objeto da 
exploração de concessão serão de responsabilidade da concessionária. 

 

§ 4º Compreenderão os serviços de exploração do 
estacionamento rotativo pago todos aqueles relacionados ao fornecimento, 
instalação e conservação dos equipamentos utilizados no sistema, bem como 
as sinalizações, vertical e horizontal, necessárias à operação da concessão. 

 
Art. 12. O prazo da concessão de que trata este Decreto 

será de 10 (dez) anos, contados da data de vigência do contrato, podendo 
ser prorrogado por igual período, desde que considerado satisfatório o 
padrão de desempenho na prestação do serviço ao longo do período 
contratual e não exista manifestação contrária de qualquer das partes. 

 
Art. 13. Os locais especiais para o estacionamento de 

veículos de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosa 
serão devidamente sinalizados pela concessionária, sendo que, para a 
utilização dessas áreas, os veículos estarão devidamente identificados 
por credencial expedida pela entidade executiva municipal de trânsito. 

 
Parágrafo único. É devido o pagamento da tarifa pelos 

veículos que se utilizarem dos locais referidos no caput deste artigo. 
 
Art. 14. O Poder Público concedente, mediante prévio 

aviso à concessionária, poderá interromper parcial ou totalmente as 
vagas de estacionamento rotativo quando da realização de atos e 
eventos festivos cívicos, sociais e políticos. 

 
Art. 15. A outorga de concessão para exploração, por 

particulares, do serviço de estacionamento rotativo, não implicará, em 
qualquer hipótese, transferência da atividade administrativa de polícia ou 
do poder de fiscalização do Poder Público concedente. 

 
Art. 16. Compete à Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Delegados do Município de Manaus – AGEMAN, em conjunto 
com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito  - 
MANAUSTRANS, organizar, gerenciar e fiscalizar a concessão para 
exploração dos estacionamentos rotativos 

 
Parágrafo único. Cabe a entidade executiva de trânsito 

autorizar a ampliação das áreas de implantação do estacionamento 
rotativo pago definidas no Anexo Único deste Decreto, mediante análise 
técnica que indique a necessidade. 



 

Manaus, sexta-feira, 3 de maio de 2019 
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Art. 17. As receitas provenientes da outorga para 
exploração do serviço de estacionamento rotativo particular, serão 
repassadas, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
arrecadação mensal, nos valores abaixo: 

 
I - equivalente aos 10% (dez por cento) da receita bruta 

mensal ao Município de Manaus, na condição de Poder Concedente; e 
 
II -  1% (um por cento) da receita bruta mensal, referente à 

taxa de regulação, à AGEMAN. 
 
Art. 18. Fica revogado o Decreto nº 2.420, de 17 de julho 

de 2013. 
 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus, 03 de maio de 2019. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

 

Perímetro 
 
 

Compreendido pelas vias: 
 

I – Av. Leonardo Malcher, Rua Luiz Antony, Rua Governador Vitório, Rua Tamandaré, Rua Marques de 
Santa Cruz, Av. Floriano Peixoto, Av. Sete de Setembro e Av. Joaquim Nabuco; 

 
II - Rua Marques de Santa Cruz, Av. Lourenço da Silva Braga (Manaus Moderna), Rua dos Andradas, 
Av. Joaquim Nabuco (até a Av. Leonardo Malcher). 
 
 

 
 
 

DECRETO Nº 4.400, DE 03 DE MAIO DE 2019 
 
DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 

proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 

encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto 
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no 
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF; 

 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos 

processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de 
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas 
destinadas à implantação do Projeto; 
 

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que 
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do 
citado Projeto; 

 
CONSIDERANDO a Informação nº 0180/2019 – 

DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está 
parcialmente inserto em Área de Preservação Permanente – APP; 

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer                
nº 113/2019 – PMAU/PI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela 
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos 
constantes dos autos do Processo nº 2018/17428/17609/00055, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Rua Itaeté, nº 141, 
Lote 9126126, Quadra 126 D, Comunidade Amazonino Mendes, Novo 
Aleixo, com área total de 192,02 m²  (cento e noventa e dois metros 
quadrados e dois decímetros quadrados), e perímetros de 62,18  m 
(sessenta e dois metros dezoito centímetros) lineares, devidamente 
registrado sob a matrícula nº 55.494 no Cartório do 4º Ofício de Registro 
de Imóveis e Protesto de Letras de propriedade de ALTAMIR MITOUSO 
DE LIMA, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a 
Rua Itaeté (antiga Penetração 3), para onde faz frente, por uma linha 
entre os  marcos  M-2050/M-2051, no azimute plano de 109º25’25’’ e na 
distância de 7,70 m (sete metros e setenta centímetros) ao Sul: com a  
Área de Preservação Ambiental, por uma linha entre os marcos                
M-2052/M-2053, no azimute plano de 289º24’21’’ e na distância de           
9,33 m (nove metros e trinta e três centímetros) à Leste:  com a  Área de 
Preservação Ambiental, por uma linha entre os marcos M-2051/M-2052, 
no azimute plano de 198º31’53’’ e na distância de 22,56 m (vinte e dois 
metros e cinquenta e seis centímetros) e a Oeste: com a Rua Canário, 
por uma linha entre os marcos M-2053/M-2050, no azimute plano de 
22º40’21, e na distância de 22,59 m (vinte e dois metros e cinquenta e 
nove centímetros). 

 
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da 

área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de 
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação 
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu. 

 
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na 

forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, 
esta desapropriação é considerada de urgência. 

 
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria 

Geral do Município de Manaus, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de 
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da 
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se 
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações, 
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão 
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS. 

 
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o 

expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da 
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração  
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de  
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e  
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais 
reipersecutórias. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 03 de maio de 2019. 
 

         


