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padrão SVGA para rede atual speed 1CY1C0 100Crnbps,
drive CD rom 48, sistema operacioná Winclo\ns XP
Professbnal Português (oem, 3 anos de garantia) pela
SEMDEL, para atender ao Preto "Cultivo do C upuaçu
gerando TraJalho Emprego e Renda m Canwidade
Nossa Sertiora de Fátrna em Manaus —AM".

Manaus,1° de jIlho de 2008.

MI LSON PASCHOALINO
Secretário da SEMDEL

EXTR ATO

1. ESPÉCIE E DATA Termo de Doação de Bem Móvel
n° 08/2008 celebrado em 19'C6/2008, proveniente do
Prccesso AckninStrativo n° 2007/4931/7072/00321 para
execução da Carta de Acordo cebbrada em 02/02/2006
entre a Organização das Nações Unidas piara a
Agricultura e Alinentação e a SEMDEL, para fins de
interesse social

2. CONTRATRANTES: O Município d2 Mxatz, através
da SEMDEL e a COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE
FÁll MA.

3. OBJETO: Constitui objeto da presente Doação, os bens
móves 01 (Ima) Cadeira secretárá corn braços,
giratória assento e encosto em espuma de polietibno,
revestida em tecido na cor bordô, estrutura de aço,
regulamento cê altura, circo patas com rcdízio duplo de
nylon, 01 (1rn) Rack paa computador em madeira
revestida mi laminado melam inico, cor casca de óvo,
com suporte retrátil para teclacb, sLporte para
impressora e CPU peia SEMDEL para atender ao
Projeto "Cultivo do C upuaçu gerando Trabaho Emprego
e Renda na Ccmwidade Ncssa Senhora de Fátima em
Manaus —AM".

Manaus, 1° de juho de 2008.

MI LSON PASCHOALINO
Secretário da SEMDEL

OSTEOPORO SE

A osteoporose tende a se agravar com a
idade. Ha é responsável por grande parte
das fraturas consideradas graves, tanto nos
homens como nas mulheres, principalmente
no fêmur, que pode até levar à morte.

A doença ocorre devido a urna fragiliz ação
da estrutura óssea que leva a urna
predispos.ção afraturas.

A doença não atinge apenas mulheres. Da
acordo com um estudo feito com 712
horrens com mais de 50 anos avaliados
pelo, foi comprovado que 19,5% deles
sofriam com a osteoporose.

Nos grupos de pacientes entre 50 e 59
anos, ouve a prevalência de 11,6% de
portadores da doença, em horrQns com 80
anos ou mais, a doença atinge 36,4%.

CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO - CMDU

RESOLUÇÃO N° 005/2008

A PRESIDEN -TE DO CONSELHO MJNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CMDU, no uso da
competência que he confere o Regrnento Interno do
Cobgiado e,

CONSIDERANDO o que consta no artigo 221
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
combhado corri o que dSpõe o artigo 134 da Lei
n° 671/2002,

CONSIDERANDO o parecer corclusrvo da
Comissão TecnCa de Planejanento e Controle Urbano —
CTPCU, apresentado a este Conselho, em que fCa clara a
reiv hdicação dos moradores do conjunto Eldorado, quanto
a um maior controb de usos e ocupação do solo naquele
conjunto, conforme ATA da Reunião Extraordnária n° 89 de
20 de maio de 2008.

E, CONSIDERANDO anda o que preceitua o
art. 107 da Lei n° 672/02.

RESOLVE:

I —Considerar como eixo de atividade da UES
Parque 10, avia av. rb Negro, em toda a sua extensão.

II — A avenida Eborado deva cb ser eixo de
atividades da UES Parque 10, em toda a sua extensão.

III — Considerar permitidas as atividades tipo 1,
2 e 3, exclusivanente para os eixos cle atividades
localizadcs dentro do Ccnjunto Eldorado, conforme
legislação mi vigor.

IV — Considerar cano permitidas as alterações
de uso dos  lotes resicbnciais lodalizadcs em Icteanentcs
aprovados em geral, corri° "escrtorros de contato",
observados Liintes, requisitos:

a) que pcssua o uso de serviço ou de ccrnércb
asscciado ao uso obrigatorianente residendial;

b) que não possuam a indiCação de pbcas;
c) que não promovan atencfmento ao público.
V — Para que o pedido de arteração de uso no

conjunto Eldoracb seja autuado, o interessado deverá
apresentar can o requerrnento a anuência de mas de 50%
dos moradores da via em que o Ide se sitLe.

§ 1° A regra constante do ircso III não se adlica
às atividades irclustriais e comercias atacadStas.

§ 2° Caso corstatada atividade actversa a citada
no inciso IV, a certidão deverá ser cancelada pela
Secretaria de Desenvolvinento Urbano — SEMDURB, a
qual comunicará a atividade irregubrrnente em
funcionanento a Secretaria Municipal de Finanças —
SEMEF, para qle sejam tomadas as medidas cabíveis
quanto à suspensão da atividade.

SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em
Manaus, 25 de junho de 2008.

CR IST1ANE REGINA (VELO SOTTO MAY OR FERNANDES
Presidente do CMDU

RESOLUÇÃO N° 006/2008

A PRESIDENTE DO CONSELHO WUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CMDU, no uso da
ccmpeténcia que he confere o RegMento Interno do
Colegiado e,

CONSIDERANDO o que consta no artigo 221
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
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csombhado ccm o que dispõe o artigo 134 da Lei
n° 671/2002

CONSIDERANDO o orle diz o Art. 60 da bi
n° 672/02 quarto aos prédios desconformes,

RESOLVE:

Art 1°. Considerar permitida a regularização de
uma ou más eclif 'cações m mesmo lote, ccmprovadamente
concluídas até 07 de ncvembro de 2002 descb que
tentran condições mínimas de higiene, segurarça cb uso,
estabihdade e habitabilidade, e atendidas às ocndções
estabelecidas nesta resolIção.

§ 10 Entende-se per edif icação concluída aquela
em que o objeto de regularização esteja com as paredes
erguidas, ccbertura executada e colocação de esquadrias
externas, na data referida no "caput" deste artigo.

§ 2° O interessado deverá atestar a conclusão
da obra até a data prevista no caput, mediante declaração
de próprio punho, sob as penas da bi.

Art. 2° Ncs procedimentos de regularização
previstos nesta resolução serão utilizados os seguintes
paranetrcs:

I - iso exclusivamente residemial;
II - localização em Área de Especial Interesse

Socál;
III -gabarito de até 2 pavimentos;
IV- área útil total de até 70 M2;
V -sistema de esgctamentosanitárb.

Art 3°. Quanto aos parâmetros urbanísticos:
I -As edtficações consideradas desconformes

serão dspensadas dcs afastamentos frontais, laterais e de
fundos, assim corno da necessidade de vaga de veicUo;

II -Deverão obedecer ao Coeficénte de
Aprovetamento Máximo do Terreno (CAMT), ncs termos da
Lei Munbipal de Uso e Ocupação do Solo, inclusive para os
cascs em que haja cobrança de cutcrga onerosa do direto
de construi.;

li -Com relação à taxa de ccuoação e
permeabilidade, não possuirão restrições, desde que
atendidos os imites de afastarnentcs definidos nesta
Resolução.

§ 1° Caso haja aberturas para os afastamentos
laterais e de fendas, deverá ser apresentada anLência dcs
vizinhos limítrofes proprétárics.

§ 2° Em caso de vias sejeitas a alargamento
viário, a ausência de afastamento frontal não dá ao
interessado direito a indenização pela área ccnstruída,
devendo esta condção estar registrada na certidão de
habte-se, a ser averbado no Cartório competente.

IV - Não serão passíveis de regularização as
edificações que:

a) Estejam edficadas em logradouros ou
terrenos públioos ou que avancem sobre os mesmos;

b) Estejam sub ji.Elice";
c) Sejan unidades autõnemas em condomínb

vertical
d) Estejam situadas em Áreas de Preservação

Permanente;
e) Estejam stuadas sob a faka cie segurança

das linhas de transmSsão de energia de alta tensão
regulamente Mplaitadas;

f) Possuam lançamento de águas pluviás para o
logradouro púbko ou lotes vizinhos.

V - A regularização das edificações de qté
cuida este Decreto dependerá da apresertação dos
seguintes docirnentos:

a) Requerimento, através de f ormulário
específico;

b) Certidão negativa do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, ou protcccio de inclusão do
mesmo, nos casos de inexistência de cadastro anterior;

c) Comprovar/e do recobinento da taxa de
formalização de processo;

d) Cópia de documento que ccrnprove a
proprédade do Móvel em nome do interessado, tais como
registro de Móvel, escrikra de cornpra e venda regstrada
em cartório, contrato de compromisso ai promessa de
compra, venda CU cessão, wompanhadcs da quitação do
pagamento, entre outros, desde ql.e ccmprovada sua
origem através do Registro de Imóveis;

e) Cópia do R G e CPF do proprietário;
f) Comprovante atualizado de energia ebtrica e

água;
g) Projetos simplificados, contendo: Plantas oe

locação e stuação, cem a indicação dos vizir-hes li-n ítrcf es
proprétárics; Planta do esquema geral do sistema de
esgotamento sanitário; Planta baka, Lm corte e fachada
principat Planta de cobertura

h) Laudo Técnco emitido por profissional
habilitado e registrado no CRENAM atestando a execução
da obra e as condções mini-nas de higiene, segurança de
uso, estabilidade e há-.)itabiliciade do imóvel.

SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em
Manaus, 25 de junho de 2008.

CRIST1ANE REGINA (VELO SOTTO MAY OR F ERNAND ES
Presidente do C MDU

Arquipélago de
Anavilhanas

Localizado a 100 km de distância de Manaus, às
proximidades do Município de Novo Airão, no rio
Negro, está o Arquipélago de Anav ilhanas, um dos
maiores arquipélagos de ilhas f luviais do mundo.
Cerca de 400 ilhas cobertas de floresta virgem
formam um verdadeiro labirinto natural, trn dos
mais belos exemplos de paisagem natural
amazônica.
De novembro a abril, período das cheias do rio
Negro, metade das ilhas fica submersa e os animais
se refugiam nas partes mais elevadas. Quando as
águas baixam, as ilhas deixam à mostra praias e90
quilômetros de canais que, como uma rede,
entrecorta toda a região. Anavilhanas encontra-se
próxima ao Parque Nacional de Jaú, a maior
reserva florestal da América do Sul, com 2,27
milhões de hectares, também banhada pelo rio
Negro.


