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CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

II - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a partir de 02
de janeiro de 2008.

Manaus, 17 de janeiro de 2003.

CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

PORTARIA N° 003/2008/GS/SEMDURB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO URBANO-SEMDURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

CONSIDERANDO o art. 2° do Decreto
n° 8.575/2006,

CONSIDERANDO ainda a necessidade de
aquisição de Combustível para atender a frota de veículos
desta SEMDURB,

RESOLVE:

- CONCEDER Destaque de Crédito Orça-
mentário a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD, no valor de
R$ 1.377,94 (hum mil, trezentos e setenta e sete reais e
noventa e quatro centavos.), conforme Programa de
Trabalho abaixo, tendo por finalidade atender despesa com
combustível conforme acima.

F SF A NO FR RS
01 121 15 122 41102 2587 339039 1800000562 1.377,94

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

II - Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a partir de 02
de janeiro de 2008.

Manaus, 17 de janeiro de 2008.

CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

CONSELHO. MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU

RESOLUÇÃO N° 001/08 -CMDU

PERMITE a cobertura dos afasta-
mentos para a utilização como
garagem e a construção de varanda
em balanço nos afastamentos
frontais.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO URBANO - CMDU,

CONSIDERANDO o art. 221 da LEI ORGÂNICA
DO MUNiCíPi0 DE IVIHNHUS, que criou o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, com
funções normativas, disciplinares e deliberativas sobre as
questões relativas aos sistemas, serviços e ordenação do
ospaço wbano,

CONSIDERANDO o art. 134 do Plano Diretor
Urbano e Ambiental do Município de Manaus (Lei Municipal
n° 671/2002), que estabeleceu outras competências para o
Conselho Munioip?1 d? Desenvolvimento Urbano - CMDI)

e, entre estas, deliberar sobre projetos de lei, pianos.
programas e proietos relativos ao desenvolvimento urbanc
de Manaus,

CONSIDERANDO ainda o que estabelece o art.
73 da Lei de Uso e Ocupação do Solo no Município de
Manaus (Lei Municipal n° 672/2002),

RESOLVE:

Art. 1° Nos afastamentos mínimos exigidos por
lei, fica permitida a cobertura para a utilização como
garagem, quando executada no pavimento térreo e que não
sofram quaisquer vadações ou disposição de elemento fixo
como pilares ou pórticos, com a exceção dos muros
limítrofes respeitadas as demais disposições do Código de
Obras do Município de Manaus (Lei Municipal n° 673/2002).

Art. 2° Para as edificações residenciais de até
dois pavimentos será permitida a construção de varanda
em balanço no afastamento frontal, desde que garantida a
distância mínima de 3,0m para o limite do lote, respeitadas
as demais disposições do Código de Obras do Município de
Manaus (Lei Municipal n°673/2002).

Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação, podendo ser aplicada aos
procedimentos administrativos em curso na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB.

Manaus, 16 de janeiro de 2008.

CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO
Presidente do CMDU

Asma
O que é?
Doença que costuma atingir os alérgicos e tem forte influência
genética. Recentemente, descobriu-se que a asma é uma
doença inflamatória das veias aéreas. Algum microorganismo
- vírus ou bactéria, na maioria das vezes - ou produtos
alergênicos (poeira, fumaça, etc) desencadeiam um processo
de inflamação no organismo e provocam o estreitamento dos
brônquios e bronquiolos pulmonares, canais por onde
passa o ar.

Fatores que desencadeiam a crise asmática
• Mudanças climáticas:
• Inverno seco:
• Fumaça de cigarro,
• Poeira:
• Mofo:
• Pêlos de animais:
• Emoção forte.

Sintomas
Com a constricção (estreitamento) dos canais de passagem
do ar, vêm os primeiros sintomas:
Falta de ar - Os canais de passagem de ar estão muito
estreitos. Com isso. o ar não consegue sair dos alvéolos, fica
preso. A sensação que o asmático tem é a de que está
impossibilitado de inspirar (colocar o ar para dentro), mas na
verdade ele não está conseguindo expirar (expulsar o ar).
Chiado - Acontece porque o ar tenta passar com força por um
canal muito estreito.

Tratamento
Para aliviar a asma durante a crise, o medicamento mais
usado é o broncodilatador, que vem em forma de bombinhas,
injeções (esses dois iados têm &eitos mais rápidos), xaropes,
cápsulas ou comprimidos. O remédio dilata os brônquios e
facilita a passagem do ar. Apesar de muito usados, os
broncodilatadores também são vasoconstrictores - ao mesmo
tempo em que dilatam os canais por onde passa o ar, eles
estreitam a passagem de sangue. Isso pode acelerar os
batimentos cardiacos e aumentar a pressão. Antiinflamatórios
e antibióticos também são usados no tratamento e na
prevenção.
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