Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016.
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Poder Executivo
DECRETO Nº 3.321, DE 13 DE MAIO DE 2016
DEFINE como Área de Especial Interesse
Social – AEIS o lote de terras 02, localizado
no Bairro da Paz, denominada AEIS
Condomínio Flex Tapajós, e dá outras
providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO o que determina o art. 51 da Lei nº
1.837, de 16 de janeiro de 2014, para definição de Áreas de Especial
Interesse Social;
CONSIDERANDO a possibilidade de investimentos
públicos e privados em projetos e programas habitacionais de interesse
social;

III – ao sul: com o lote de propriedade de Edson Menezes
Vieiralves, por uma linha composta por dois elementos, sendo o primeiro
por uma linha reta do ponto D15A ao ponto D16 medindo 78,812m e
azimute de 270°16'45"; e o segundo do ponto D16 ao ponto D17 por
uma linha reta medindo 34,470m e azimute de 269°13'31";
IV – a oeste: com a Comunidade da Paz, por uma linha
reta do ponto D17 ao ponto S06 medindo 136,963 m e azimute de
344°37'34".
Art. 3º Os parâmetros diferenciados para o parcelamento e
uso do solo, e para as construções na Área de Especial Interesse Social
AEIS Condomínio Flex Tapajós, serão adotados e definidos de acordo
com a Lei nº 1.837, de 16 de janeiro de 2014.
publicação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 13 de maio de 2016.

CONSIDERANDO que este Decreto é imprescindível à
adequada funcionalidade do projeto, a teor dos elementos informativos
constantes do Processo IMPLURB nº 2016.00796.00824.0.002479 –
Catena Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda;
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº
2016/796/824/00011,
DECRETA:
Art. 1° Fica instituída a Área de Especial Interesse Social
AEIS Condomínio Flex Tapajós, fundamentada no interesse da
implantação de políticas públicas e programas para a promoção de
habitação e regularização fundiária na área urbana do município de
Manaus, que tem como objetivo a possibilidade de investimentos
públicos em projetos e programas habitacionais de interesse social.

DECRETO Nº 3.322, DE 13 DE MAIO DE 2016

§ 1º A AEIS Condomínio Flex Tapajós, é um lote de terras
situado no Bairro da Paz, Setor Urbano 14 – Zona Centro-Oeste da
Cidade de Manaus, de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 16 de
janeiro de 2014, que define o Plano Diretor Urbano e Ambiental de
Manaus.

DEFINE como Área de Especial Interesse
Social – AEIS o lote de terras denominado
Gleba 1 localizado no Bairro Cidade de Deus,
denominada AEIS Conjunto Viver Melhor II, e
dá outras providências.

§ 2º O imóvel de que trata este Decreto possui uma área
total de 17.226,07 m² e perímetro 537,63 m.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

Art. 2º Para efeito deste Decreto, a AEIS Condomínio Flex
Tapajós possui os seguintes limites e confrontações:

CONSIDERANDO o que determina o art. 51 da Lei nº
1.837, de 16 de janeiro de 2014, para definição de Áreas de Especial
Interesse Social;

I – ao norte: com a Rua Jorge Luiz Milani, para onde faz
frente, por uma linha composta por dois elementos, sendo o primeiro do
ponto S06 ao ponto S05 por uma linha reta medindo 132,017m e
azimute de 90°49'35"; e o segundo do ponto S05 até o ponto S05A por
uma linha reta medindo 18,761m e azimute de 69°37'00";
II – a leste: com o lote de terras que são ou foram de J.B.
Sabbá S.A., por uma linha reta do ponto SO5A ao ponto D15A medindo
136,610m e azimute de 180°00'00";

CONSIDERANDO a possibilidade de investimentos
públicos e privados em projetos e programas habitacionais de interesse
social;
CONSIDERANDO que este Decreto é imprescindível à
adequada funcionalidade do projeto, a teor dos elementos informativos
constantes do Processo IMPLURB nº 2016.00796.00824.0.001111 –
Superintendência de Habitação do Amazonas - SUHAB;

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº
2013/796/824/04236 (Apenso Processo nº2009/796/824/01111),
DECRETA:
Art. 1° Fica instituída a Área de Especial Interesse Social
AEIS Conjunto Viver Melhor II, fundamentada no interesse da
implantação de políticas públicas e programas para a promoção de
habitação e regularização fundiária na área urbana do município de
Manaus, que tem como objetivo a possibilidade de investimentos
públicos em projetos e programas habitacionais de interesse social.

341°52'05", nas coordenadas E=406217,71m e N=4664741,67m; do ponto
M28/M29, com distância de 134,26m e azimute de 06°01'01", nas
coordenadas E=406205,80m e N=4664778,04m; do ponto M29/M30, com
distância de 52,02m e azimute de 95°46'47", nas coordenadas
E=406219,88m e N=4664911,56m; do ponto M30/M31, com distância de
51,96m e azimute de 05°37'29" nas coordenadas E=406271,63m e
N=4664906,33m; do ponto M31/M32, com distância de 51,75m e azimute
de 275°33'37", nas coordenadas E=406276,72m e N=4664958,04m e do
ponto M32/M33, com distância de 253,74 m e azimute de 06°00'53", nas
coordenadas E=406225,21m e N=4664963,05m. Coordenadas: RTM
Manaus.

§ 1º A AEIS Conjunto Viver Melhor II, é um lote de terras
situado no Bairro Cidade de Deus, Setor Urbano 09 – Zona Norte da
Cidade de Manaus, de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 16 de
janeiro de 2014, que define o Plano Diretor Urbano e Ambiental de
Manaus.

Art. 3º Os parâmetros diferenciados para o parcelamento e
uso do solo, e para as construções na Área de Especial Interesse Social
AEIS Conjunto Viver Melhor II, serão adotados e definidos de acordo
com a Lei nº 1.837, de 16 de janeiro de 2014.

§ 2º O imóvel de que trata este Decreto possui uma área
total de 180.499,51 m² e perímetro 2.206,53 m.

publicação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 13 de maio de 2016.

Art. 2º Para efeito deste Decreto, a AEIS Conjunto Viver
Melhor II possui os seguintes limites e confrontações:
I – ao norte: com terras da SUHAB, por uma linha
quebrada composta de 06 (seis) elementos, partindo do ponto M33/M1,
com distância de 190,10m e azimute de 134°51'13", nas coordenadas
E=406251,80m e N=4665215,40m; do ponto M1/M2, com distância de
90,11m e azimute de 112°42'21", nas coordenadas E=406386,56m e
N=4665081,32m; do ponto M2/M3, com distância de 55,39m e azimute
de 112°53'11", nas coordenadas E=406469,69m e N=4665046,54m; do
ponto M3/M4; com distância de 89,25m e azimute de 113°19'11", nas
coordenadas E=406520,72m e N=4665025,00m; do ponto M4/M5, com
distância de 6,00m e azimute de 185°48'06", nas coordenadas
E=406602,68m e N=4664989,67m; e do ponto M5/M41, com distância
de 13,36m e azimute de 122°21'21", nas coordenadas E=406602,07m e
N= 4664983,70m;
II – a leste: com terras da SUHAB e de terceiros, por uma
linha quebrada composta de 08 (oito) elementos, partindo do ponto
M41/M40, com distância de 103,63m e azimute de 243°02'41", nas
coordenadas E=406615,05m e N=4664975,48m; do ponto M40/M39,
com distância de 156,91m e azimute de 160°05'59", nas coordenadas
E=406522,67m e N=4664928,50m; do ponto M39/M38, com distância de
45,39m e azimute de 264°49'14", nas coordenadas E=406575,89m e
N=4664781,49m; do ponto M38/M37, com distância de 35,98m e
azimute de 175°28'44", nas coordenadas E= 406528,55m e
N=4664777,19m; do ponto M37/M36, com distância de 113,75m e
azimute de 145°58'29", nas coordenadas E=406531,36m e
N=4664741,32m do M36/M35, com distância de 71,97m e azimute de
128°38'04", nas coordenadas E=406594,69m e N=4664647,57m; do
ponto M35/M18, com distância de 32,45m e azimute de 208°21'26", nas
coordenadas E=406651,06m e N=4664602,48m; e do ponto M18/M19,
com distância de 54,35m e azimute de 209°26'20", nas coordenadas
E=406635,64m e N=4664573,92m;
III – ao sul: com terras da Prefeitura Municipal de Manaus,
por uma linha quebrada de 04 (quatro) elementos, partindo do ponto
M19/M19A, com distância de 28,53m e azimute de 287°25'19" nas
coordenadas E=460608,93m e N=4664526,58m; do ponto M19A/P2,
com distância de 62,41m e azimute de 280°20'18" nas coordenadas
E=406580,30m e N=4664526,60m; do ponto P2/P1, com distância de
10,51m e azimute de 179°56'41" nas coordenadas E=406518,85m e
N=4664537,48m; e do ponto P1/M24, com distância de 91,88m e
azimute de 271°15'32" nas coordenadas E=406518,86m e
N=4664526,97m;
IV – a oeste: com terras do Conjunto Habitacional Vila Nova,
por uma linha quebrada composta de 09 (nove) elementos, partindo do
ponto M24/M25, com distância de 210,50m e azimute de 294°38' 59", nas
coordenadas E=406427,71m e N=4664538,58m; do ponto M25/M26, com
distância de 97,00m e azimute de 23°38'59”, nas coordenadas
E=406236,39m e N=4664626,38m; do ponto M26/M27, com distância de
65,06m e azimute de 294 38'59", nas coordenadas E=406276,85m e
N=4664714,54m; do M27/M28, com distância de 38,27m e azimute de

DECRETO Nº 3.323, DE 13 DE MAIO DE 2016
DEFINE como Área de Especial Interesse
Social – AEIS o lote de terras sem
denominação localizado no Bairro São José
Operário, denominada AEIS Portal das
Rosas, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que determina o art. 51 da Lei nº
1.837, de 16 de janeiro de 2014, para definição de Áreas de Especial
Interesse Social;
CONSIDERANDO a possibilidade de investimentos
públicos e privados em projetos e programas habitacionais de interesse
social;
CONSIDERANDO que este Decreto é imprescindível à
adequada funcionalidade do projeto, a teor dos elementos informativos
constantes do Processo IMPLURB nº 2016.00796.00824.0.000328 –
Portal das Rosas Empreendimentos Imobiliários Ltda;
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº
2016/796/824/00006,
DECRETA:
Art. 1° Fica instituída a Área de Especial Interesse Social
AEIS Portal das Rosas, fundamentada no interesse da implantação de
políticas públicas e programas para a promoção de habitação e
regularização fundiária na área urbana do município de Manaus, que tem
como objetivo a possibilidade de investimentos públicos em projetos e
programas habitacionais de interesse social.
§ 1º A AEIS Portal das Rosas, é um lote de terras situado
no Bairro São José Operário, Setor Urbano 09 – Zona Leste da Cidade
de Manaus, de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 16 de janeiro
de 2014, que define o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus.

DOM | Edição 3888 | Página 2

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
§ 2º O imóvel de que trata este Decreto possui uma área
total de 58.050,00m² e perímetro 1.010,66m.
Art. 2º Para efeito deste Decreto, a AEIS Portal das Rosas
possui os seguintes limites e confrontações:
I – ao norte: no Marco M-3 e segue confrontando com o Ig.
do Mindú, por uma linha reta com azimute de 139°55'26" e distância de
159,66 metros até o Marco M-4;
II – a leste: segue confrontando com propriedade de Silvio
Corrêa Tapajós, por uma linha reta com azimute de 232°43'30" e
distância de 323,00 metros até o Marco M-1;
III – ao sul: segue confrontando com a Rua José Romão,
para onde faz frente, por uma linha reta com azimute de 319°46'00" e
distância de 200,00 metros até o Marco M-2;

nº 870, de 21 de julho de 2005, a servidora LUZINEIDE FERNADES
DOS SANTOS, Professor NMTR1/RDA, matrícula 076.147-8 D, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, com os proventos mensais de R$ 1.022,61 (um mil e vinte e
dois reais e sessenta e um centavos) discriminados na forma abaixo:
Referência
Valor da Remuneração
Integral
Vencimento Integral
Gratificação Reg. Classe
50 P

Fundamentação

Valor

-

R$ 1.022,61

Lei nº 286/95, c/c a Lei nº 1.722/13

R$ 686,10

Art. 19, § 1º, da Lei 591/01

R$ 343,05

Salário Produtividade

Lei 175/95, regulamentada pelo art. 9º do
Decreto nº 3.077/95

751,35

Valor dos Proventos
Proporcionais,
correspondente à fração de
6.289/10.950 dias,
calculados sobre o valor da
remuneração integral

Art 6º-A da Emenda Constitucional nº
70/12

R$ 1.022,61

IV – a oeste: segue confrontando com Transportes Tomiasi
e José Ferreira Marques, por uma linha reta com azimute de 59°46'30" e
distância de 328,00 metros até o Marco M-3, inicio desta descrição.

Manaus, 13 de maio de 2016.

Art. 3º Os parâmetros diferenciados para o parcelamento e
uso do solo, e para as construções na Área de Especial Interesse Social
AEIS Portal das Rosas, serão adotados e definidos de acordo com a Lei
nº 1.837, de 16 de janeiro de 2014.
publicação.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua
DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2016
Manaus, 13 de maio de 2016.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei Delegada
nº 01, de 31-07-2013;
CONSIDERANDO o disposto no § 1° do art. 10 da Lei
nº 1.975, de 29 de abril de 2015, que transferiu a SEMGOV para a CASA
CIVIL,
RESOLVE:

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2016
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência q
ue lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO a Decisão nº 1.352/2013 TCE–Segunda
Câmara, que julgou legal a aposentadoria da servidora abaixo
identificada e recomendou a inclusão da gratificação de regência de
classe;

I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
CAMILA DE CASTRO SOARES do cargo de Assessor Técnico III,
simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da CASA
CIVIL;
II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor ORLANDO HENRIQUE FALCONE
MEDINA para exercer o cargo mencionado do inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei
nº 1.975, de 29-04-2015.

CONSIDERANDO o Despacho PROJUR/MANAUS
PREVIDÊNCIA, datado de 22-10-2015 que recomendou a revisão do ato
de concessão de aposentadoria em favor da servidora abaixo
identificada;
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta nos
autos do Processo nº 2015/17848/17894/00665, resolve
REVISAR o Decreto de 04 de outubro de 2012, publicado
no DOM nº 3027, de 08-10-2012, que revisou o Decreto de 16-09-2011,
publicado no DOM nº 2770, na mesma data, passando a viger na forma
abaixo:
APOSENTAR, a contar de 15-07-2011, nos termos do art.
6º - A, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 70, combinado com o art. 6º, inc. I, § 4º, da Lei
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Manaus, 13 de maio de 2016.

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2016

Manaus, 13 de maio de 2016.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do art.
103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores
abaixo relacionados, integrante da estrutura organizacional da CASA
CIVIL:
NOME

CARGO
SIMBOLO
Diretor de Departamento
DAS-3
de Eventos do Cerimonial

EDER SILVA DE FREITAS
GABRIEL AFONSO COSTA
PASCARELLI LOPES

Assessor II

CAD-2

II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados para
exercerem cargos em comissão, integrante da estrutura organizacional
da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 1.975, de 29-04-2015:
NOME
CARGO
SIMBOLO
GABRIEL AFONSO COSTA Diretor de Departamento
DAS-3
PASCARELLI LOPES
de Eventos do Cerimonial
MICHEL FERNANDES DA
Assessor II
CAD-2
SILVA
Manaus, 13 de maio de 2016.

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2016
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
MARA CELIA SILVA DE SOUZA do cargo de Assessor Especial III,
simbologia CAE-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD;
II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora CAROLINE CARNEIRO RIBEIRO
para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da
Lei nº 2.078, de 30-12-2015.
Manaus, 13 de maio de 2016.

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2016
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do art.
103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
ANA PAULA RODRIGUES BELÉM do cargo de Assessor Especial I,
simbologia CAE-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD;
II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora MARTINA BARBOSA CAMINHA
SIPELLI para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da
Lei nº 2.078, de 30-12-2015.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.994/2016
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
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Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
CONSIDERANDO o Ofício nº 827/16-GS/SEMMAS, subscrito
pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2016/16568/16596/02477, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor LAURO
YOSHIMURA, matrícula 010.606-2 B, para responder, cumulativamente,
pelas de atribuições do cargo de provimento em comissão de Assessor
Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
MEIO
AMBIENTE
E
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, no período de 29-06 a 14-07-2016,
com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo,
em substituição da titular POLIANA CARDOSO, afastada em virtude de
férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO.
em Manaus, 13 de maio de 2016.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.996/2016
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 339/março de
2016-ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o Ofício nº 0533/2016-SEMED/GS,
subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.995/2016
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
identificada;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2016/4114/4147/01604, resolve
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de
03-02-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus, a servidora ROBERTA KELLY LIMA DE BRITO, Professor
Nível Superior, matrícula 127.703-0 A, integrante do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO,
em Manaus, 13 de maio de 2016.

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o Ofício nº 1227/2016-NTRAB/GTRAB/
SEMSA, subscrito pela Subsecretária Municipal de Gestão Administrativa e
Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2016/1637/1241, resolve
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de
02-11-2015, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus, a servidora ANDREZA TAPAJOS SIMIONI GOULART, ES
– Enfermeiro F-05, matrícula 096.906-0 B, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO,
em Manaus, 13 de maio de 2016.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.997/2016
PRORROGA disposição de servidor na
forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 111, inc. I, § 1º da LOMAN e o
art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, combinado
com Decreto nº 842, de abril de 2011, alterado pelo Decreto nº 2.802 de
30 de maio de 2014;
CONSIDERANDO o Ofício nº 082/2016-GDPG/DPE/AM,
subscrito pelo Defensor Público Geral do Estado do Amazonas, em
exercício;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 280 de
março/2016-ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido;
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CONSIDERANDO o Ofício nº 0452/2016-SEMED/GS,
subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED;

data do afastamento que passa a contar de 10-07-2015, mantendo-se
inalterados os demais termos da Portaria.

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO,
em Manaus, 13 de maio de 2016.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2016/16568/16596/01271,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR PRORROGADOS, pelo prazo de 12
(doze) meses, nos períodos de 07-04 a 31-12-2016 e 1º-01 a 06-042017, os efeitos da Portaria por Delegação nº 4733/2015, publicada no
DOM Edição nº 3620, de 31 de março de 2015, que prorrogou a
disposição do servidor LUIZ FELIPE DA CAMARA PINTO, Técnico
Municipal/Assistente de Administração, matrícula 121.704-6 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED para o GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
(DEFENSORIA PÚBLICA), sem ônus para o órgão de origem;
II – ESTABELECER, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº
870 de 21 de julho de 2005, combinado com o art. 13 da Orientação
Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que o Governo do
Estado do Amazonas proceda ao desconto recolhimento e repasse das
contribuições devidas a Manaus Previdência – MANAUSPREV, bem
como aos valores correspondentes à contribuição patronal.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO,
em Manaus, 13 de maio de 2016.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.999/2016
CONCEDE licença para tratar de interesse
particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 3 de julho de
1995;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora, adiante

CONSIDERANDO Parecer Jurídico nº 27 - 11/2015ASSJUR/SEMED, que opinou pelo deferimento do pedido;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 7.998/2015
ALTERA Portaria por Delegação na forma
que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o Parecer nº 06/2016 – P/Pessoal/PGM,
endossado pelo Subprocurador Geral do Município;
CONSIDERANDO o Ofício n° 1980/2016 – SEMED/GSAF,
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2015/4114/4239/00621, nº 2015/4114/4147/04523 e nº
2015/16568/16596/05121, resolve

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED;
CONSIDERANDO o Ofício nº 4337/2015-SEMED/GSAF,
subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2015/4114/4239/00983, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo prazo de 02 (dois)
anos, a contar de 05-10-2015, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR à servidora RAYLANE CAVALCANTE
AGUIAR, Professor Nível Médio, matrícula 103.091-4 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO,
em Manaus, 13 de maio de 2016.

ALTERAR a Portaria por Delegação nº 5980/2015,
publicada no DOM Edição 3714, de 19 de agosto de 2015, que
concedeu licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de
01(um) ano, à servidora CARLA ROSANE SOARES DA SILVA,
Pedagogo, matrícula 104.572-5 B, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, para retificar a
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 8.000/2016

CASA CIVIL

ALTERA Portaria por Delegação na forma
que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o Ofício nº 053/2016 – GE, subscrito
pelo Governador do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 102/maio de 2016ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido;
CONSIDERANDO o Ofício nº 0700/2016-SEMED/GS,
subscrito pela Secretária Municipal de Educação - SEMED;
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos
Processos nº 2015/16568/16596/04961 e nº 2016/16568/16596/01774,
resolve
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 7.075/2016,
publicada no DOM Edição 3816, de 25 de janeiro de 2016, que autorizou
a disposição, pelo prazo de 12 (doze) meses, à servidora ANDREA
COELHO DA SILVA CORREA, Tec.Mun/Assist.Administração, matrícula
119.103-9 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED, para o GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS (SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO), para retificar a data do afastamento que passa a contar de
06-11-2015, mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO,
em Manaus, 13 de maio de 2016.

PORTARIA N.º 003 /2016 - DF/CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação
vigente,
CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria n.º
109/2015-Casa Civil, de 11.02.2015,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados quando da concessão de Descentralização de Créditos
Orçamentários,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe o Art. 6º, § 3º, do
Decreto Municipal n.º 3.276, de 28.01.2016.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 270101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA – SEMINF, no valor total de R$ 1.449.559,37 (Um
milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta
e nove reais e trinta e sete centavos), conforme Anexo Único desta
Portaria.
Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto a Reforma parcial e revitalização da Feira Modelo da
Compensa, localizada na Av. São Pedro - Compensa e que será
realizada pela Unidade Gestora Executora 270101 – SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ SEMINF.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 02 de maio de 2016.
Anexo Único da Portaria nº 003/2016 – DF/CASA CIVIL
Nº
001

F
23

SF
605

P
A
1085
2296
Total:

ND
449039

FR
R$
0291 1.449.559,37
1.449.559,37

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de maio de 2016.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA N.º 107/2016 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da
Lei Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do
artigo 49 do Decreto n.º 1.589, de 25/6/93, e
CONSIDERANDO a instituição da meta de arrecadação a
ser atingida pelo coletivo de servidores integrantes da SEMEF em cada
exercício financeiro, nos termos do art. 77, caput, da Lei Municipal nº
1.955, de 29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO, também, que ficou estabelecido para o
exercício de 2015 a Meta de Arrecadação a ser atingida pelo coletivo de
servidores integrantes da SEMEF em 13% (treze por cento), conforme
disposto pela Portaria nº 017/2015-GS/SEMEF, de 27/1/2015, publicada
no DOM nº 3578, de 27/1/2015, página 5;
CONSIDERANDO, ainda, o acompanhamento do
cumprimento da meta de arrecadação no ano de 2015, bem como o
fechamento e apuração, conforme estabelece o art. 78, caput e
Parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no MEMO Nº
2016.11209.17688.9.036946-SUBGES/SEMEF, de 18/3/2016, que
apresenta o Quadro Informativo referente ao ano de 2015.
R E S O L V E:
INFORMAR que a Meta de Arrecadação em 2015
correspondeu a 88,04% da Meta estabelecida na citada Portaria nº
017/2015-GS/SEMEF, não tendo sido atingida pelo coletivo dos
servidores da SEMEF, não fazendo jus, portanto, ao Prêmio a que teriam
direito os servidores, de acordo com o estabelecido nos artigos 79, 80,
82 e 83 da Lei Municipal nº 1.955, de 29 de dezembro de 2014.
Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 3 de maio de 2016.

PORTARIA N.º 116/2016 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do art. 128 da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os
procedimentos para atualização, correção, alteração de nome do titular e
de endereço do imóvel no Sistema Cadastral do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU, pelo Departamento de Atendimento,
RESOLVE:
Art. 1º A alteração de titularidade do imóvel no Boletim de
Cadastro Imobiliário - BCI somente será efetuada por meio de processo
administrativo, devidamente instruído com toda a documentação
necessária para sua formalização, observada a legislação pertinente, e
os seguintes requisitos:
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I - A alteração de nome será efetuada pelo Departamento
de Atendimento, sendo obrigatória a conferência do endereço, área do
terreno, testada principal (considerando a margem de erro igual ou
inferior a 0,5 m), profundidade (considerando a margem de erro igual ou
inferior a 1,0 m), total de unidades no lote, cadeia de domínio, bem como
o reconhecimento das assinaturas das partes no documento do imóvel;
II - Em caso de falecimento do contribuinte titular do imóvel, e,
desde que comprovada a existência de processo judicial ou extrajudicial de
inventário, pode-se, a requerimento do inventariante, alterar o cadastro:
a) para o nome do cônjuge meeiro, enquanto tramitar o
processo de inventário;
b) inexistindo cônjuge meeiro, para o nome do espólio;
c) após realizada a partilha dos bens, para o sucessor
indicado no formal de partilha;
III – Tratando-se de imóvel objeto de doação, somente se
fará alteração de titularidade para o nome do donatário mediante
apresentação de Escritura Pública ou documento de que conste carimbo
do Cartório Registro de Títulos e Documentos – RTD.
IV - Se a alteração de titularidade for requerida a favor do
Procurador, será necessário apresentação de procuração pública, de
que conste poder para transferir o imóvel para seu próprio nome.
V - O cadastro do Imóvel com reserva de usufruto será
alterado para o nome do usufrutuário.
VI - O Imóvel pertencente a pessoa menor de idade deverá
ser cadastrado em seu próprio nome, sendo obrigatório apresentação do
CPF do menor e os dados pessoais de seu representante legal.
§ 1º Uma vez verificado que a margem de erro é superior
às dimensões previstas no inciso I deste artigo, deverá ser formalizado
processo de revisão de área, e encaminhado ao setor competente para
análise e providências.
§ 2º Verificada a existência de outras unidades imobiliárias
no lote, a titularidade do imóvel deve ser alterada em todas as unidades,
desde que todas elas estejam dentro da área do terreno de que tem a
posse ou propriedade, na forma da lei.
§ 3º A apresentação do registro de imóvel dispensa a
exigibilidade de apresentação de escritura pública.
§ 4º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica a condomínios.
Art. 2º Caso o contribuinte possua guia de Imposto Sobre
a Transmissão Intervivos, a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens
Imóveis – ITBI, devidamente paga, a titularidade do imóvel poderá ser
alterada, sem necessidade de formalização de processo administrativo
para esse fim, e observados os demais requisitos da Portaria 001/2015SUBREC/SEMEF, devendo-se consultar, no STI e cadastro de ITBI, se
os dados do imóvel lançados na guia do ITBI correspondem aos da
matrícula do IPTU do imóvel cuja titularidade se pretende alterar.
Art. 3º As correções de nome e endereço, inclusive
relativas a abreviaturas e/ou erros ortográficos no Boletim de Cadastro
Imobiliário - BCI, serão efetuadas pelo Departamento de Atendimento, a
pedido do contribuinte, sem a necessidade de formalização de
processos administrativos, realizadas, observado o que segue:
I - A atualização de informações incompletas no Sistema
Tributário Integrado – STI, tais como: falta de RG, órgão expedidor, CPF,
parte do nome, abreviaturas ou supressão/acréscimo de sobrenome em
razão de mudança no estado civil, numeração, dados complementares
ou, ainda, a correção de erros ortográficos, somente serão efetuadas
mediante a apresentação dos documentos originais pelo contribuinte;
II – A atualização de que trata o inciso I deste artigo,
deverá ser executada, registrada e informada juntamente com o número
desta Portaria no Sistema Tributário Integrado – STI: Cadastro /
Imobiliário/ BCI/Inf.Opcionais/ Observações;
III – O contribuinte pode requerer alteração do endereço
para correspondência, diferente do endereço de situação do imóvel
cadastrado, desde que apresente comprovante de residência ou
atividade profissional no endereço indicado.
IV - O Código de Endereçamento Postal - CEP pode ser
alterado mediante consulta ao sítio eletrônico dos Correios.

Parágrafo único. No Sistema Tributário Integrado - STI,
Cadastro/ Imobiliário/ BCI/ Inf.Opcionais/ Observações, deve ser
registrado o número do processo que ensejou a alteração de endereço.
Art. 6º Havendo suspeita de que não seja autêntica a
documentação apresentada pelo contribuinte, o servidor que o atender
deve cientificá-lo de que, sendo comprovada a falsidade documental,
estará sujeito às penalidades legais cabíveis.
Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cientifique-se. Registre-se. Cumpra-se
Manaus, 10 de maio de 2016.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n. 002/2011, celebrado em 05/05/2016.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, e as empresas BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA e CAVALCANTI PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
3. OBJETO: Fica reajustado, conforme o Laudo Demonstrativo de
Aplicação de Índice n. 013/2016, emitido pela Comissão de Avaliação de
imóvel – COAVIL, o valor do aluguel mensal, referente ao Contrato de
Locação do Imóvel n. 002/2011, destinado ao funcionamento do Manaus
Fácil – SEMEF, localizado nesta cidade na Rua Japurá, n. 472, Bairro
Centro, detentor do seguinte registro cartorial: Matrícula n. 7764, Folha
01 do Livro n. 2, Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras –
2º
Ofício,
conforme
Processo
Administrativo
n.
2016.11209.15259.0.007464.
4. VALOR MENSAL: Fica reajustado o valor do aluguel mensal em R$
7.936,73 (sete mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e três
centavos) pagável até o décimo (10°) dia do mês subsequente, dividido
em cotas de 50% para cada locador.
5. VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao valor global do presente
contrato, que é de R$ 85.810,32 (oitenta e cinco mil, oitocentos e dez
reais e trinta e dois centavos), a quantia de R$ 9.430,44 (nove mil,
quatrocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram inicialmente empenhadas sob a Nota de Empenho n.:
2016NE00345, de 05/05/2016, no valor de R$ 2.357,64 (dois mil, trezentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente aos meses de
Janeiro à Junho/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 160101,
Programa de Trabalho 04.122.4002.2358, Natureza da Despesa 33903910,
em favor de BRITO PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, e a Nota
de Empenho n. 2016NE00346, de 05/05/2016, no valor de R$ 2.357,58 (dois
mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente
aos meses de Janeiro à Junho/2016, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 160101, Programa de Trabalho 04.122.4002.2358, Natureza
da Despesa 33903910, em favor de CALVALCANTI PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, ficando o restante a ser empenhado mediante a
liberação de cotas orçamentárias.
7. PRAZO: Fica mantida a vigência contratual de 12 (doze) meses, a
contar de 03/01/2016, estabelecida no 6° Termo Aditivo, bem como
expressamente ratificados todos os termos do Contrato original que não
tenham sido direta ou indiretamente afetados pelas novas condições
aqui ajustadas.

Art. 4º A alteração de endereço do imóvel, relativamente à
numeração e complemento, somente será efetuada mediante a apresentação
de Certidão emitida pelo órgão competente do Município de Manaus.
Art. 5º Caso se trate de alteração de logradouro, será
formalizado processo administrativo e encaminhado à Gerência de
Geoprocessamento.
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Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
PREGÃO Nº 033/2016 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF
No dia 11 de maio de 2016, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para eventual fornecimento de material de consumo e
permanente para atender aos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do
Pregão Presencial nº 033/2016 – CML/PM para Sistema de Registro de
Preços. As especificações constantes do Processo Administrativo nº
2016/11209/18988/00047 – SEMEF, assim como os termos da(s)
proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.
As unidades participantes e as condições a serem
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação e no
Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.
As contratações oriundas da Ata serão processadas de
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará o(s) local(is)
de entrega do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a
partir da data de publicação desta.
Especificação
Item Unid Quant
Marca
do Objeto
(ID 97505) TENDA, Descrição:
estrutura desmontável, fabricada em
tubo industrial de 1.1/2, com reforço
BOM TEMPO
duplo, pintura epóxi, pré-tratamento
3 UN 46
INDÚSTRIA E
antiferruginoso; Cobertura em lona
COMÉRCIO
PVC,
anti-UV,
antichamas,
antioxidante, antifungos. Dimensões: 8
x 4 x 3 m (C x L x A); Tipo: Pirâmide.
(ID 108824) GARRAFA TÉRMICA,
Material: Corpo em inox e cilindro em
6 UN 334 vidro espelhado; Tampa rosqueável; INVICTA
Bomba de pressão na parte superior da
garrafa; Com alça; Capacidade: 1 litro.
(ID 111188) TENDA, Tipo: Pirâmide
aberta; Material: estrutura metálica
resistente; Cobertura: lona vinílica;
BOM TEMPO
Apresentação: cor a ser definida, reforço
08 UN 76
INDÚSTRIA E
com material de maior espessura nos
COMÉRCIO
ponto de tensionamento, dobrável,
sanfonada; Dimensões aproximadas:
3,00 x 3,00 x 2,40 (C x L x A).
(ID 501687) TENDA, Tipo: pirâmide,
Material: estrutura em metalon de 25mm
x 25mm e 40mm x 40mm, cobertura,
bambinelas e saias laterais em lona
vinílica, Dimensões: 2m x 2m (L x P), pé
direito de 2,5m, saias laterais medindo
2m x 0,7m (C x A), Características: lona
BOM TEMPO
anti-UV, antichama, com acabamento
10 UN 74
INDÚSTRIA E
em ilhós de alumínio, 04 logomarcas na
COMÉRCIO
cobertura superior, 04 logomarcas nas
bambinelas e 04 logomarcas nas saias
laterais, estrutura metálica com
acabamento em solda eletrônica de alta
frequência com reforço duplo, pintura
epóxi e pré-tratamento antiferruginoso,
Personalização: a ser definida.

Preço
R$

ACÓRDÃO Nº 012/2016
Sessão do dia 26 de abril de 2016
Recurso nº 022/2014 – CMC (A. I. nº 20115000888)
Recorrente: PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Interessada: SAMSUNG SDI BRASIL LTDA.
Relator: Conselheiro HÉLIO GAMA BARROS
EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso de
Ofício. Ausência de retenção na fonte do ISSQN.
Homologação do ISS próprio e do ISS retido na fonte
recolhido pelo sujeito passivo em fiscalizaçao anterior.
Extinção do Crédito Tributário – Artigo 156, inciso VII, do
CTN. Mantida a Decisão proferida em Primeiro Grau.
Recurso Conhecido e Improvido. Improcedência do
lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
recurso interposto por SAMSUNG SDI BRASIL LTDA.

de

Fornecedor

FOB SERVIÇOS
DE
2.989,00 ESTRUTURAS
METÁLICAS
LTDA - ME

67,00

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO

ELANE BALBINA
MORAES
MÁXIMO – ME

ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de votos, Conhecer e
Julgar Improvido o Recurso de Ofício, cancelando-se o Auto de Infração
e Intimação nº 20115000888, de 29 de dezembro de 2011, nos termos
do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES
FILHO, em Manaus, 26 de abril de 2016.

FOB SERVIÇOS
DE
1.280,00 ESTRUTURAS
METÁLICAS
LTDA - ME

831,00

FOB SERVIÇOS
DE
ESTRUTURAS
METÁLICAS
LTDA - ME

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes
Conselheiros: JALILA MARIA PINTO FRAXE, SELMA SOCORRO
MACHADO CLAUDINO, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA,
ANTONIO GERALDO HARB, AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES e
ISMAEL BICHARRA FILHO.

ACÓRDÃO Nº 013/2016
Sessão do dia 26 de abril de 2016
Recurso nº 023/2014 – CMC (A. I. nº 20115000889)
Recorrente: PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Interessada: SAMSUNG SDI BRASIL LTDA.
Relator: Conselheiro HÉLIO GAMA BARROS
EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso de
Ofício. Ausência de retenção na fonte do ISSQN.
Homologação do ISS próprio e do ISS retido na fonte
recolhido pelo sujeito passivo em fiscalizaçao anterior.
Extinção do Crédito Tributário – Artigo 156, inciso VII, do
CTN. Mantida a Decisão proferida em Primeiro Grau.
Recurso Conhecido e Improvido. Improcedência do
lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
recurso interposto por SAMSUNG SDI BRASIL LTDA.
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de

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de votos, Conhecer e
Julgar Improvido o Recurso de Ofício, cancelando-se o Auto de Infração
e Intimação nº 20115000889, de 29 de dezembro de 2011, nos termos
do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES
FILHO, em Manaus, 26 de abril de 2016.

ACÓRDÃO Nº 015/2016
Sessão do dia 26 de abril de 2016
Recurso nº 052/2015 – CMC (A. I. nº 20115000514)
Recorrente: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA.
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Relator: Conselheiro AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES
EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso
Voluntário. Ausência de retenção na fonte do ISSQN.
Substituição Tributária. Inexistência de nulidade da
autuação por cerceamento de defesa. Falta de prova do
fato gerador quanto aos serviços de confecção de
carimbos e armazenagem, deixando o fisco municipal de
cumprir com o ônus probatório imposto pelo Artigo 36,
inciso I, do Decreto nº 681/91. Recurso Conhecido e
Parcialmente Provido. Lançamento mantido com
alterações introduzidas por meio de TRAI e exclusão de
Notas Fiscais.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes
Conselheiros: JALILA MARIA PINTO FRAXE, SELMA SOCORRO
MACHADO CLAUDINO, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA,
ANTONIO GERALDO HARB, AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES e
ISMAEL BICHARRA FILHO.

ACÓRDÃO Nº 014/2016
Sessão do dia 26 de abril de 2016
Recurso nº 012/2015 – CMC (A. I. nº 20115000512)
Recorrente: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA.
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Relator: Conselheiro AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso interposto por ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de votos, Conhecer e Dar
Provimento Parcial ao Recurso Voluntário, mantendo-se o Auto de
Infração e Intimação nº 20115000514, de 29 de julho de 2011, com as
alterações introduzidas por meio do TRAI nº 20/2012 e exclusão na base
de cálculo das Notas Fiscais nºs 24, 25, 26, 27, 29, 462, 530 e 6038, nos
termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES
FILHO, em Manaus, 26 de abril de 2016.

EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso
Voluntário. Ausência de retenção na fonte do ISSQN.
Princípio da Territorialidade. Novo entendimento do STJ –
REsp. 1.060.210/SC. O local da prestação do serviço é o
lugar onde se comprove haver unidade econômica ou
profissional do prestador. Falta de comprovação dos
requisitos exigidos pelo STJ para configuração da sujeição
ativa do Município de Manaus. Recurso Conhecido e
Provido. Improcedência do lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso interposto por ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município, à unanimidade de votos, Conhecer e Dar
Provimento ao Recurso Voluntário, cancelando-se o Auto de Infração e
Intimação nº 20115000512, de 29 de julho de 2011, nos termos do
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES
FILHO, em Manaus, 26 de abril de 2016.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes
Conselheiros: JALILA MARIA PINTO FRAXE, HÉLIO GAMA BARROS,
SELMA
SOCORRO
MACHADO
CLAUDINO,
ARIOVALDO
FRANCISCHINI DE SOUZA, ANTONIO GERALDO HARB e ISMAEL
BICHARRA FILHO.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes
Conselheiros: JALILA MARIA PINTO FRAXE, HÉLIO GAMA BARROS,
SELMA
SOCORRO
MACHADO
CLAUDINO,
ARIOVALDO
FRANCISCHINI DE SOUZA, ANTONIO GERALDO HARB e ISMAEL
BICHARRA FILHO.

ACÓRDÃO Nº 016/2016
Sessão do dia 26 de abril de 2016
Recurso nº 062/2015 – CMC (A. I. nº 20115000510)
Recorrente: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
LTDA.
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Relatora: Conselheira JALILA MARIA PINTO FRAXE, designada
conforme disposto no Artigo 42 da Resolução nº 002/93
EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso
Voluntário. Ausência de retenção na fonte do ISSQN.
Substituição Tributária. Inexistência de nulidade da
autuação por cerceamento de defesa. Serviços de
Transporte, Armazenagem e Fornecimento de mão-deobra, devidamente tipificados na Lista de Serviços anexa à
Lei Complementar nº 116/2003. Não configurada a locação
de bens móveis. Nega-se Provimento ao Recurso.
Procedência do lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso interposto por ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
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Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
ACORDAM os Membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município, por maioria de votos, Conhecer e Negar
Provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se integralmente o Auto de
Infração e Intimação nº 20115000510, de 29 de julho de 2011, nos
termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencidos os Conselheiros: AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES,
Relator, ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA, ANTONIO
GERALDO HARB e ISMAEL BICHARRA FILHO.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de maio de 2016.

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES
FILHO, em Manaus, 26 de abril de 2016.
PORTARIA Nº 116/2016-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, § 1º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes
Conselheiros: HÉLIO GAMA BARROS e SELMA SOCORRO MACHADO
CLAUDINO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 051/CASA CIVIL, de
7.1.2016, subscrito pelo Subsecretário-Subchefe Municipal de Assuntos
Administrativos e de Governo;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho de fl.28/29;
CONSIDERANDO ainda o que consta nos autos do
Processo nº 2016/17428/17628/00101-SEMINF,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 112/2016-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pelo Decreto datado de
5.4.2016, publicado no DOM Edição 3862, da mesma data, para
responder, cumulativamente, pelo expediente da pasta, no uso da
competência que lhe confere os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, § 1º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;

CONSIDERAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.1.2016, com ônus para ambos os órgãos, na forma do
que dispõe o artigo 6º da Lei nº 974, de 1º de maio de 2006,a cessão da
servidora abaixo identificada, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF para a CASA CIVIL, objeto
da Portaria nº 222/2015-SEMAD, publicada no DOM nº 3682, de 6.7.2015.
Nome
Maria das Dores Bezerra de Abreu

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho de fl.28/29;
CONSIDERANDO ainda o que consta nos autos do
Processo nº 2016/17428/17628/00101-SEMINF,
RESOLVE:
CONSIDERAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.1.2016, com ônus para ambos os órgãos, a
cessão dos servidores abaixo identificados, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF para a
CASA CIVIL, objeto da Portaria no 272/2015-SEMAD, publicada no DOM
Edição nº 3721, de 28.8.2015.
Nome

Cargo

Matricula

Assistente Administrativo A-VI

011.333-6 G

Matricula
009.281-9 A

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 051/CASA CIVIL, de
7.1.2016, subscrito pelo Subsecretário-Subchefe Municipal de Assuntos
Administrativos e de Governo;

Jucileide Leal Freire

Cargo
Tecnólogo B-XII-III

Sidenildo Augusto Navarro Motorista de Carros Leves A-III-II 080.501-7 A
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Manaus, 12 de maio de 2016.

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 222/2016-DIVCF/SEMSA
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 748/2015-DIVCF/SEMSA,
de 16 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº
3794, de 18 de dezembro de 2015, que aprova a escala de férias do
exercício 2016 dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes
Jurídicos, Estatutário e de Direito Administrativo, e dos ocupantes de
Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria Municipal de Saúde.
RESOLVE:
ALTERAR a programação de férias do exercício de 2016,
dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal
desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Matrícula

Servidor (a)

109.251-0 A
108.954-4 A

Alonso Villa Nunez
Sammyra Simões Gomes

Mês Programado
Dezembro
Dezembro

Novo mês para
usufruto
Junho
Julho

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 9 de maio de 2016.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 014/2016 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE
PREÇOS.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela pregoeira
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
eventual aquisição, pelo menor preço por item, de pallets plásticos,
para atender as necessidades do Departamento de Logística (DELOG)
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), a empresa a
seguir relacionada, com seu respectivo item e valor unitário: INDRA
COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA. - EPP, para o item: 01
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do
proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos
termos da lei.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 018/2016 – SCLS/CML/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pela pregoeira
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza
a Aquisição, pelo menor preço por item, de equipamentos
hospitalares para atender as necessidades da Maternidade
Municipal Dr. Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus (SEMSA), as empresas:
COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICOS E HOSPITALARES MACROSUL LTDA. NAD nº 1735/15 os itens 02 R$ 84,20 (oitenta e quatro reais e vinte centavos), 03 R$
89,20 (oitenta e nove reais e vinte centavos), 04 R$ 80,60 (oitenta
reais e sessenta centavos), 28 208,69 (duzentos e oito reais e
sessenta e nove centavos), 29 198,33 (cento e noventa e oito reais e
trinta e três centavos), 30 216,90 (duzentos e dezesseis reais e
noventa centavos); DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. NAD
nº 1735/15, os itens 18 R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos), 19 R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos),
20 R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos);
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA. NAD nº 1735/2015 o item 27 R$
38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) e NAD nº 1734/15 os
itens: 42 R$ 86,24 (oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), 47
R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), 48 R$ 12,09 (doze
reais e nove centavos), 52 R$ 526,15 (quinhentos e vinte e seis reais
e quinze centavos), 56 R$ 230,72 (duzentos e trinta reais e setenta e
dois centavos); KMP DE MORAES – EPP NAD nº 1735/15, os itens
09 R$ 466,50 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta
centavos), 10 R$ 347,75 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e
cinco centavos), 11 R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), 21
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), 22 R$ 46,99 (quarenta e seis reais
e noventa e nove centavos), 23 R$ 131,83 (cento e trinta e um reais e
oitenta e três centavos), 24 R$ 137,16 (cento e trinta e sete reais e
dezesseis centavos), 26 R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta
centavos) e NAD nº 1734/15 itens: 40 R$ 477,73 (quatrocentos e
setenta e sete reais e setenta e três centavos), 43 R$ 403,15
(quatrocentos e três reais e quinze centavos), 44 R$ 2.483,33 (dois
mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), 45 R$
106,33 (cento seis reais e trinta e três centavos), 51 R$ 271,80
(duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos), 53 R$ 557,87
(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), 57 R$
75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos), 63 R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais) e ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS LTDA. – EPP, NAD nº 1735/15 os itens 01 R$ 129,90
(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), 31 R$ 4,98 (quatro
reais e noventa e oito centavos), 32 R$ 5,02 (cinco reais e dois
centavos), 33 R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), 34 R$
5,18 (cinco reais e dezoito centavos), 35 R$ 5,51 (cinco reais e
cinquenta e um centavos), 36 R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco
centavos); NAD nº 1734/15 61 R$ 30,00 (trinta reais), 62 R$ 27,50
(vinte e sete reais e cinquenta centavos).
II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora.

Manaus, 13 de maio de 2016.
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Manaus, 13 de maio de 2016.

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 037/2016 – SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE
PREÇOS.

Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), a empresa: BR
ELETRON AMAZÔNIA COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS
LTDA, para o objeto do certame com o valor global de R$ 17.100,00
(Dezessete mil e cem reais).
II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora.
Manaus, 13 de maio de 2016.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo Pregoeiro
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Eventual Aquisição, pelo menor preço por item, de Material de
Informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus (SEMSA), às empresas a seguir relacionadas, com os
respectivos itens e valores unitários: AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., para os itens: 14 R$ 186,20 (Cento e oitenta e seis reais e vinte
centavos) e 15 R$ 178,60 (Cento e setenta e oito reais e sessenta
centavos); CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA-EPP.,
para o item: 17 R$ 296,60 (Duzentos e noventa e seis reais e sessenta
centavos); H L P COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA-EPP., para os
itens: 02 R$ 166,50 (Cento e sessenta e seis reais e cinquenta
centavos), 04 R$ 0,37 (Trinta e sete centavos), 06 R$ 9,07 (Nove reais e
sete centavos), 07 R$ 4,64 (Quatro reais e sessenta e quatro centavos),
08 R$ 4,64 (Quatro reais e sessenta e quatro centavos), 09 R$ 10,35
(Dez reais e trinta e cinco centavos) e 10 R$ 11,21 (Onze reais e vinte e
um centavos); QUALITY ATACADO LTDA-ME., para os itens: 19 R$
78,99 (Setenta e oito reais, noventa e nove centavos) e 20 R$ 38,04
(Trinta e oito reais e quatro centavos) e RPJ COMERCIO E SERVICOS
DA AMAZONIA LTDA., para os itens: 01 R$ 533,30 (Quinhentos e trinta
e três reais e trinta centavos), 03 R$ 1,15 (Um real e quinze centavos),
05 R$ 3,95 (Três reais e noventa e cinco centavos), 11 R$ 4,20 (Quatro
reais e vinte centavos) e 12 R$ 15,70 (Quinze reais e setenta centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura das Atas de Registro de
Preços, nos termos da lei.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 049/2016 – SCLS/CML/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Aquisição, pelo menor preço por item, de veículo (tipo pick-up) para
atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA), a empresa:
MANAUS AUTOCENTER LTDA., para o objeto do certame com o valor
global de R$ 434.790,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e
noventa reais).
II – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor global constante na proposta da licitante vencedora.

Manaus, 13 de maio de 2016.

Manaus, 13 de maio de 2016.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Subcomissão de Licitação da Área de Saúde, pertinente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 048/2016 – SCLS/CML/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Aquisição, pelo menor preço por item, de Aparelhos de TV, para
atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura Tapajós desta

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 012/2016, celebrado em
19/02/2016.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa 602 PRODUÇÕES
DE FILMES LTDA-ME.
3. OBJETO: Serviço de locação de 01 (um) drone com operador e
auxiliar de operação, veículo com motorista e combustível incluso,
técnico de informática com experiência em tráfego de dados com
produção de vídeos, com toda estrutura correlata, a fim de disponibilizar
imagens aéreas georreferenciadas para identificação e mapeamento dos
possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor
do Zika vírus, para atender às medidas necessárias à imediata resposta
à “Situação de Emergência” declarada no Município de Manaus, por
intermédio do Decreto Municipal nº 3.234., conforme descrição
detalhada no Termo de referência.
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Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
4. VALOR: R$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2016NE00780,
datado de 18/02/2016, à conta da rubrica orçamentária nº 23900
10.305.1042.2121.0000 02141013 33903912, no valor de R$ 183.600,00
(cento e oitenta e três mil e seiscentos reais).
6. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 03 (três) meses
e 12 (doze) dias, a contar da assinatura do referido Termo de
Contrato.

20

10

Und.

22

10

Und.

23

10

Und.

Manaus (AM), 19 de fevereiro de 2016.

(*) Republicado pela necessidade de retificar as informações constantes do
Extrato publicado no DOM nº 3880, de 3 de maio de 2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2016 – SCLS/CML/PM

RECORTADOR DE GESSO
Material 100% alumínio com pintura
eletrostática e pé de borracha antiruído; Motores ou 1/3 CV; Disco
dupla face; Fluxo de água em todo
o disco, não mantendo contato com
o gesso; Produto Bivolt.
TORNO ELÉTRICO
Motor de Polimento com duas
velocidades. Utilizado para dar
polimento em acrílicos, ligas de
metais, ouros, pratas e resinas.
Deve possuir as seguintes
características: Velocidade baixa
1700 rpm Velocidade Alta 3400 rpm
Motor 1/2 CV e deve ser
acompanhado de duas pontas:
direita e esquerda (escovas).
VIBRADOR PARA GESSO
Deve possuir carenagem injetada
em pp de alto impacto, com
características
atóxicas,
boa
rigidez, resistente à produtos
químicos, ácidos, alcalinos e
detergentes, que não oxida. Deve
possuir base inferior estampada em
aço, com tratamento superficial e
pintura
eletrostática
contra
oxidação, apresentando ventosas
para fixação e eliminação de ruídos
oferecendo aderência total do
equipamento. Sua mesa deve ser
removível para facilitar a limpeza.
Deve ser bivolt com chave seletora
de voltagem 110v/220v, de fácil
manuseio. Deve possuir no mínimo
dois estágios de vibração, alta e
baixa.

VH EQUIPA
MENTOS /
ESSENCE
DENTAL

R$ 897,75

VH EQUIPA
MENTOS /
ESSENCE
DENTAL

R$ 618,75

VH EQUIPA
MENTOS /
ESSENCE
DENTAL

R$ 160,00

Manaus, 06 de maio de 2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 053/2016- DIREP/SEMSA
No dia 06 de maio de 2016, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo
identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
equipamentos e periféricos odontológicos para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA),
resultante do Pregão Eletrônico nº. 016/2016-SCLS/CML/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº.
2015 1637 6762, assim como os termos da proposta de preços que
integram esta ata de registro de preços, independentemente de
transcrição.
O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.
IN-DENTAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ITEM

14

16

19

QTDE

20

52

10

UND.

Und.

Und.

Und.

ODONTOLÓGICOS,

ESPECIFICAÇÃO

MÉDICOS

MARCA

MOTOR ENDODÔNTICO TIPO
ROTATÓRIO
Deve ser compatível com todos os
sistemas
rotatórios.
Deve
acompanhar um contra-ângulo
redutor 16:1. O tempo de uso com DFORCE 1000 /
a
bateria
deve
ser
de DENTFLEX
aproximadamente de duas horas
com recarga aproximada de 5
horas. Deve ter seu funcionamento
comandado tanto no equipamento
quanto no pedal.
NEGATOSCÓPIO
Deve possuir painel amplo e
nivelado e milimetragem no visor
com lupa em cristal com aumento
de até 3,5x. Deve poder ser
utilizado em três posições, em pé, VH EQUIPA
em cima de mesas e equipos e
MENTOS /
fixado na parede. Deve possuir
ESSENCE
Lâmpada fluorescente com reator
DENTAL
eletrônico Bivolt ou sistema de
LED. Dimensão do produto deve
ser suficiente para análisse de
telerradiografias e panorâmicas
odontológicas.
PRENSA HIDRÁULICA PARA
PRÓTESE
DENTÁRIA,
com
capacidade para até 4 toneladas.
VH EQUIPA
Sistema hidráulico inferior, não
MENTOS /
necessita fixação na bancada.
ESSENCE
Deve ter capacidade para duas
DENTAL
muflas de micro-ondas ou
convencionais. Deve servir também
para muflas parciais.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 3.500,00

ERRATA

E

PORTARIA Nº 194/2016-DIVCF/SEMSA, de 19 de abril de
2016, publicada no DOM nº 3877, de 28/04/2016, que altera o servidor
abaixo mencionado, pertencente ao quadro de pessoal desta Secretaria
Municipal de Saúde, na escala de férias do exercício 2016.
ONDE SE LÊ:
Matrícula
108.967-6 B

Servidor
Adriano Melo Vieira

LEIA-SE:
Matrícula
108.967-6 A

Servidor
Adriano Melo Vieira

R$ 180,76

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 9 de maio de 2016.

R$ 800,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA N° 78 /2016 - GS/SEMMASDH
A SUBSECRETÁRIA OPERACONAL/SEMMASDH, no
uso pleno de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO
nº 2016/11908/11954/00254.

o

que

consta

no

Processo

4. VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo sido
empenhado em 2016 o valor de R$ 20.833,35 (vinte mil, oitocentos e
trinta e três reais e trinta e cinco centavos), restando a empenhar em
2016 o valor de R$ 25.000,02 (vinte e cinco mil reais e dois centavos), e
o valor de R$ 4.166,63 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e
sessenta e três centavos) a empenhar em 2017.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas sob o nº 2016NE00053, de
29/01/2016, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37100,
Programa de Trabalho: 08.422.1063.2409.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33903917.
6. PRAZO: O presente Termo Aditivo terá duração de 12 (doze) meses.
Manaus/AM, 29 de janeiro de 2016.

CONSIDERANDO, também o disposto do artigo 86 e seus
incisos da Lei Orgânica de Manaus; e.
CONSIDERANDO, a Lei 8.666 de 21.06.93, que disciplina
os procedimentos no Âmbito dos Órgãos do Munícipio de Manaus na
utilização de Suprimentos de Fundo.

(*) Republicado por haver saído com incorreções no DOM 3832, de 19.02.2016

RESOLVE:
I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento para servidor
Felipe Menezes Valente, matricula nº. 120.465-3E, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), distribuídos nos seguintes elementos de
despesa: valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) na natureza de despesas
339039 – outros serviços de pessoas jurídicas e R$ 2.000,00 (dois mil
reais) natureza de despesa 339030- pronto pagamento com material de
consumo.
ll – DESIGNAR de acordo com art. 6° inciso X, Decreto nº.
3.206 de 04.11.2015, o servidor Thiago Sarubi Rodrigues Guimarães,
Diretor de Área, matricula 118.527-6A, para atestar o recebimento dos
materiais e serviços relativos ao adiantamento.
IIl – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21
de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206 de 04
de novembro de 2015, inciso VII, art. 6º, o prazo de aplicação de 30
(trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de
15 (quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados
do término do prazo previsto no inciso VIII do art. 6º do Decreto acima
citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA
PA1/2016 – SEMTRAD JUR
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO, no exercício das competências
que lhe conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO a Lei n.º 11.118, de 1º de setembro de
1971,

IV - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
prestação de contas deverá ser formalizada mediante apresentação dos
seguintes documentos:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 236, da Lei 11.
118/71, que lume se autoridade pública tiver ciência ou notícia de
irregularidade no serviço público municipal há de estabelecer o
procedimento administrativo que possibilite avaliar a dimensão do fato
gerador,

1.
2.
3.
4.

Cópia do ato de Concessão de Adiantamento;
Cópia da Ordem Bancaria ou Cheque Nominal;
Comprovante das Despesas realizadas numeradas seguidamente;
Comprovante do recolhimento de saldo quando houver;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, IV, da Lei
11.118/71, que estabelece a necessidade do tratamento de urbanidade
aos colegas de trabalho, ou outros que julgar viáveis ao caso ladeado
aos fatos que se vislumbram na denúncia,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESOLVE:

Manaus, 11 de maio de 2016.

I – CONSTITUIR Comissão de Sindicância, sob
responsabilidade dos Servidores: ADONAY PAES BARRETO DE
OLIVEIRA - Presidente e DJALMA VIEIRA DOS SANTOS - Secretário,
com a finalidade de apurar os fatos ocorridos na sede do SINEMANAUS, pelos seguintes servidores: RAIMUNDO MESSIAS SEABRA
SARQUIS Matricula 105094-0A (coordenador assistente) e DOUGLAS
MARTINS DOS SANTOS Matricula 125989-0A (gerente de orçamento).
II – ESTABELECER que a participação nesta sindicância
seja considerada prestação de serviços relevante, não remunerada.

(*) EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº. 03/2012,
celebrado em 01/02/2012.
2 CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, e o BANCO DO BRASIL S/A.
3.OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente à
prestação de serviços de pagamentos dos benefícios dos programas
sociais promovidos pela Prefeitura Municipal de Manaus disponibilizados
pela SEMMASDH, referente ao Processo nº 2011/11908/11954/01027.

Certifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus (AM),10 de maio de 2016

VICENTE DE LIMA FILIZZOLA
Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento
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PORTARIA
PA2/2016 – SEMTRAD JUR

RESOLVE:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO, no exercício das competências
que lhe conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO a Lei n.º 11.118, de 1º de setembro de 1971,

I - DISPENSAR, a pedido, o senhor abaixo identificado, a
contar da data especificada, do quadro de Agentes Honoríficos, na
função de COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO, em apoio ao
Programa Segundo Tempo.
Nº
1

A CONTAR DE 01/04/2016
NOME
MARIO JORGE BURITI DE MOURA

Classificação
1ª

CONSIDERANDO o disposto no artigo 236, da Lei 11. 118/71,
que lume se autoridade pública tiver ciência ou notícia de irregularidade no
serviço público municipal há de estabelecer o procedimento administrativo
que possibilite avaliar a dimensão do fato gerador,

II – DESIGNAR, a senhora abaixo identificada, a contar desta
data, no quadro de Agentes Honoríficos, na função de COORDENADOR
GERAL PEDAGÓGICO, em apoio ao Programa Segundo Tempo.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, IV, da Lei
11.118/71, que estabelece a necessidade do tratamento de urbanidade
aos colegas de trabalho, ou outros que julgar viáveis ao caso ladeado
aos fatos que se vislumbram na denúncia,

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.

Nº
2

NOME
SELMA DE ALMEIDA GOUVÊA

Classificação
2ª

Manaus, 12 de maio de 2016.

RESOLVE:
I – CONSTITUIR Sindicância, sob responsabilidade do
Servidor ADONAY PAES BARRETO DE OLIVEIRA, assessor técnico
desta secretaria, com a finalidade de apurar os fatos ocorridos na sede
do SINE-MANAUS, conforme o Memorando n. 053/2016 –
DIRETORIA/SINE MANAUS, na ocasião envolvendo os seguintes
servidores: ARLESON SANTOS LIMA Matricula 118.346-0A (estatutário,
técnico municipal) e REGINA CHELY ALMEIDA DA MATTA matricula
106.520-0A (RDA, auxiliar de atividades).
II – ESTABELECER que a participação nesta sindicância
seja considerada prestação de serviços relevante, não remunerada.
Certifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

PORTARIA Nº. 045/2016-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe outorga o
inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 0207, publicado na edição
do DOM Nº. 2241, de 08/07/2009, referente aos Agentes Honoríficos em
apoio ao Programa Segundo Tempo,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.442, publicado na
edição do DOM Nº. 3220 de 30/07/2013, o qual altera o Decreto nº.
0207, de 08/07/2009,

Manaus (AM),09 de maio de 2016

VICENTE DE LIMA FILIZZOLA
Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº. 043/2016-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe outorga o
inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 0207, publicado na edição
do DOM Nº. 2241, de 08/07/2009, referente aos Agentes Honoríficos em
apoio ao Programa Segundo Tempo,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.442, publicado na
edição do DOM Nº. 3220 de 30/07/2013, o qual altera o Decreto
nº. 0207, de 08/07/2009,
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público
Nº 001/2015, publicado na edição do DOM Nº. 3742, de 27/09/2015,
retificado no DOM edição nº. 3744, de 11/10/2015,
CONSIDERANDO o resultado final do certame - Sem
Recursos, publicado na edição do DOM Nº. 3767, de 14/11/2015,

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público Nº
001/2015, publicado na edição do DOM Nº. 3742, de 27/09/2015,
retificado no DOM edição nº. 3744, de 11/10/2015,
CONSIDERANDO o resultado final do certame - Sem
Recursos, publicado na edição do DOM Nº. 3767, de 14/11/2015,
CONSIDERANDO as Portarias Nº. 11 / 2016 AJUR / GS /
SEMJEL, edição do DOM Nº. 3820, de 29/01/2016 e Nº. 15 / 2016 Ajur /
Gs, DOM Nº. 3844, de 08/03/2016, as quais designam candidatos a
agente honorífico, em apoio ao Programa Segundo tempo,
CONSIDERANDO a Portaria nº. 042/2016-GS-SEMJEL,
edição do DOM Nº. 3885, de 10/05/2016, que dispensou, a pedido, a
segunda classificada,
CONSIDERANDO o pedido de dispensa e designação,
anexos ao Memorando nº 024/2016-Departamento de Esportes e o
declínio do terceiro classificado,
RESOLVE:
DESIGNAR, a senhora abaixo identificada, a contar da
data especificada, no quadro de Agentes Honoríficos, na função de
COORDENADOR GERAL, em apoio ao Programa Segundo Tempo.
Nº
1

A CONTAR DE 01/05/2016
NOME
STEPHANIE PEIXOTO BARBOSA

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.

CONSIDERANDO as Portarias Nº. 11 / 2016 AJUR / GS /
SEMJEL, edição do DOM Nº. 3820, de 29/01/2016 e Nº. 15 / 2016 Ajur /
Gs, DOM Nº. 3844, de 08/03/2016, as quais designam candidatos a
agente honorífico, em apoio ao Programa Segundo tempo,
CONSIDERANDO o pedido de dispensa e designação,
anexos ao Memorando nº 024/2016-Departamento de Esportes e
Memorando nº. 14/2016-PST,
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Manaus, 12 de maio de 2016.

Classificação
4ª

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
PORTARIA Nº. 046/2016-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe outorga o
inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 0207, publicado na edição
do DOM Nº. 2241, de 08/07/2009, referente aos Agentes Honoríficos em
apoio ao Programa Segundo Tempo,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.442, publicado na
edição do DOM Nº. 3220 de 30/07/2013, o qual altera o Decreto nº.
0207, de 08/07/2009,
CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público Nº
001/2015, publicado na edição do DOM Nº. 3742, de 27/09/2015,
retificado no DOM edição nº. 3744, de 11/10/2015,
CONSIDERANDO o resultado final do certame - Sem
Recursos, publicado na edição do DOM Nº. 3767, de 14/11/2015,
CONSIDERANDO as Portarias Nº. 11 / 2016 AJUR / GS /
SEMJEL, edição do DOM Nº. 3820, de 29/01/2016 e Nº. 15 / 2016 Ajur /
Gs , DOM Nº. 3844, de 08/03/2016, as quais designam candidatos a
agente honorífico, em apoio ao Programa Segundo tempo,

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público Nº
001/2015, publicado na edição do DOM Nº. 3742, de 27/09/2015,
retificado no DOM edição nº. 3744, de 11/10/2015,
CONSIDERANDO O resultado final do certame - Sem
Recursos, publicado na edição do DOM Nº. 3767, de 14/11/2015,
CONSIDERANDO as Portarias Nº. 11 / 2016 AJUR / GS /
SEMJEL, edição do DOM Nº. 3820, de 29/01/2016 e Nº. 15 / 2016 Ajur /
Gs , DOM Nº. 3844, de 08/03/2016, as quais designam candidatos a
agente honorífico, em apoio ao Programa Segundo tempo,
CONSIDERANDO o pedido de desligamento anexo ao
Memorando nº 024/2016-Departamento de Esportes,
RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, o senhor abaixo identificado, a
contar da data especificada, do quadro de Agentes Honoríficos, na
função de COORDENADOR DE NÚCLEO, em apoio ao Programa
Segundo Tempo.
A CONTAR DE 11/05/2016
NOME
WANDO PASSOS DA SILVA

Nº
1

Classificação
30ª

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.

CONSIDERANDO o pedido de dispensa e designação,
anexos ao Memorando nº 024/2016-Departamento de Esportes,

Manaus, 11 de maio de 2016.

RESOLVE:
I – DISPENSAR, a senhora abaixo identificada, a contar da
data especificada, no quadro de Agentes Honoríficos, na função de
COORDENADOR SETORIAL, em apoio ao Programa Segundo Tempo.
Nº
1

A CONTAR DE 01/04/2016
NOME
ROSELY DE ANDRADE REIS

Classificação
2ª

II – DESIGNAR, o senhor abaixo identificado, a contar da
data especificada, no quadro de Agentes Honoríficos, na função de
COORDENADOR SETORIAL, em apoio ao Programa Segundo Tempo.
Nº
2

A CONTAR DE 11/05/2016
NOME
WANDO PASSOS DA SILVA

Classificação
13ª

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.

PORTARIA Nº. 048/2016-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe confere os
artigos 86, inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO a anuência do Chefe da Divisão Adm.
apenso ao MEMORANDO N.º 096 – Divisão de Administração e
Finanças,
RESOLVE

Manaus, 11 de maio de 2016.

ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2016 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER,
objeto da PORTARIA Nº. 049/2015-GS-SEMJEL, publicada no DOM
Edição nº 3786, de 04.12.2015, especificamente quanto aos servidores
adiante identificados, passando a viger na forma abaixo:
Matrícula
123.160-0 B
094.724-5 E
120.735-0 E
098.011-0 I

Nome

Escala 2016

ADEMIR VIEIRA DAMASCENO
JUNHO
ELIOMAR PEREIRA RIBEIRO
FEVEREIRO
RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA
MAIO
ROMULO MARCIO DOS SANTOS CORREIA
MAIO

Transferir usufruto
para
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA

PORTARIA Nº. 047/2016-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício da competência que lhe outorga o
inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.

CONSIDERANDO o Decreto nº. 0207, publicado na edição
do DOM Nº. 2241, de 08/07/2009, referente aos Agentes Honoríficos em
apoio ao Programa Segundo Tempo,
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.442, publicado na
edição do DOM Nº. 3220 de 30/07/2013, o qual altera o Decreto nº.
0207, de 08/07/2009,
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Manaus, 12 maio de 2016.

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 002/2014 - SEMJEL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 012/2015 - SEMJEL

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços de nº 002/2014 - SEMJEL, celebrado em 09 de março de 2016.
CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.
CONTRATADA: Leonel Rodrigues do Couto Filho - EPP.
OBJETO: Prorrogação de prazo na prestação de serviços de locação de
veículos, por mais 12 (doze) meses, sendo 02 (dois) Veículos tipo microônibus, modelo standard, portas laterais, com capacidade para 32 (trinta
e dois) passageiros, com motorista, sem combustível, conforme
identificados no Projeto Básico constante nos autos do processo nº
2015/16248/16743/00013.
VALOR: O valor global de R$ 410.400,00 (quatrocentos e dez mil,
quatrocentos reais) de acordo com os documentos que integram este
contrato.
PRAZO: Prorrogação do prazo do Contrato original, por mais 12 (doze)
meses, a contar do dia 11.03.16 a 10.03.17.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2016NE00142, de
08/03/2016 à conta da seguinte rubrica orçamentária: 26100 Programa
de Trabalho 27.812.1002.2007.0000 – Promoção do Esporte e Lazer
Sem Fronteiras; Fonte de Recurso 01000000; Natureza da Despesa
33903918 Locação de veículos; no valor de R$ 136.800,00 (cento e
trinta e seis mil, oitocentos reais), sendo o restante empenhado de
acordo com as cotas orçamentárias do exercício vigente.

ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2015 SEMJEL, celebrado em 15 de março de 2016.
CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e a empresa FM
Indústria Gráfica e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.
OBJETO: Prorrogar por mais 115 (cento e quinze) dias o prazo de vigência
do Contrato n° 012/2015, de prestação de serviço especializado em
Sonorização (item 09), conforme aditamento do Contrato citado anteriormente
e constante nos autos do processo nº 2015/16248/16743/00016.
VALOR: O valor global do presente Contrato importa na quantia de R$
335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil) de acordo com os documentos
que integram este contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº. 2016NE00147, de 03/03/2016, no
valor de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil) à conta da
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 26100 –
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL;
Programa de Trabalho: 27.812.1002.2008.0000 – incentivo a eventos
desportivos e de lazer; Fonte do Recursos: 01000000 – Recursos
Ordinários; IPO 0000 – Manaus; Natureza da Despesa: 33903923 –
Eventos, festividades e homenagens..
PRAZO: O prazo de vigência será de 115 (cento e quinze) dias, a contar
do dia 24.03.16 a 19.07.16.

Manaus, 12 de maio de 2016.

Manaus, 12 de maio de 2016.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 003/2014 - SEMJEL
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços de nº 003/2014 - SEMJEL, celebrado em 23 de janeiro de 2016.
CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL.
CONTRATADA: Leonel Rodrigues do Couto Filho - EPP.
OBJETO: Prorrogação de prazo e valores na Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo
02 (dois) Veículos tipo perua, modelo standard, portas laterais, com
capacidade para 9 (nove) passageiros, sem motorista, sem combustível,
conforme identificados no Projeto Básico constante nos autos do
processo nº 2015/16248/16743/00023.
VALOR: O valor global do presente Contrato importa na quantia R$
89.280,00 (oitenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) de acordo com
os documentos que integram este contrato.
PRAZO: Prorrogação do prazo do Contrato original, por mais 12 (doze)
meses, a contar do dia 24/01/2016 a 17/01/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2016NE00052, de
22/01/2016 à conta da seguinte rubrica orçamentária: 26100 Programa
de Trabalho 27.122.4002.2358.0000 – Contratação De Serviços Para
Manutenção Funcional; Fonte de Recurso 01000000; Natureza da
Despesa 33903918 Locação de veículos; no valor de R$ 39.432,00
(trinta e nove mil e quatrocentos e trinta e dois reais), sendo o restante
empenhado de acordo com as cotas orçamentárias do exercício vigente.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 013/2015 - SEMJEL
ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2015 SEMJEL, celebrado em 09 de março de 2016.
CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL e a empresa
Unipublicidade Organização de Eventos Ltda.
OBJETO: Prorrogar por mais 101 (cento e um) dias o prazo de vigência do
Contrato n° 013/2015, de prestação de serviço especializado em Sonorização
Tipo 02, conforme aditamento do Contrato citado anteriormente e constante
nos autos do processo nº 2015/16248/16669/00069.
VALOR: O valor global de R$ 73.700,00 (setenta e três mil, e setecentos
reais) de acordo com os documentos que integram este contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº. 2016NE00140, de 08/03/2016, no
valor de R$ 73.700,00 (setenta e três mil, setecentos reais) à conta da
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 26100 – Secretaria
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL; Programa de
Trabalho: 27.812.1002.2008.0000 – incentivo a eventos desportivos e de
lazer; Fonte do Recursos: 01000000 – Manaus; Natureza da Despesa:
33903923 – Eventos, Festividades e Homenagens.
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 101 (cento e
um) dias, a contar do dia 11.03.16 a 21.06.16.
Manaus, 12 de maio de 2016.

Manaus, 12 de maio de 2016.
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ERRATA DE EXTRATO

EXTRATO

Errata do Extrato do Termo de Contrato nº 010/2015 SEMJEL, publicado no DOM nº 3865, de 08 de abril de 2016, Página 34.

1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 40/2015,
celebrado em 12.05.2016.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a COMPASSO
CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA.
3.OBJETO: Inclusão de Fontes de Recurso nº 1050000, 6240113,
2940007 e 2240113, referente à Contratação de Academia ao Ar Livre ,
Locais: Avenida Alberto Carreira, s/ºn, Japiim, Av. Boulevard Alvaro
Maia, s/nº- Praça 14 de Janeiro, Rua Samuel Benchimol, s/nº - Parque
10 de Novembro (Passeio do Mindú), Estrada da Ponta Negra, s/nº
Ponta Negra, conforme Tomada de Preços nº 010/2015-CML/PM.
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pareceres nº. 095/2016-AJ/SEMINF e
nº 172/2016-AJ/SEMINF, constantes do Processo Administrativo n.
2015/17428/17504/00032.

ONDE SE LÊ:
OBJETO: Tem por objeto acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no
valor de R$ 32.836,00 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais),
aumentando o valor global do contrato de prestação de serviços Nº
010/2015 - SEMJEL, no valor de R$ 165.940,00 (cento e sessenta e
cinco mil e novecentos e quarenta reais), referente ao aumento de
acréscimo de serviços ordenado mediante o Despacho CGOV, fls. 32 e
NE Nº 2015NE00123, de 05.02.16.
VALOR: R$ 165.940,00 (cento e sessenta e cinco mil e novecentos e
quarenta reais).

Manaus, 12 de maio de 2016.

LEIA-SE:
OBJETO: Tem por objeto acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no
valor de R$ 32.836,00 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais),
aumentando o valor global do contrato de prestação de serviços Nº
010/2015 - SEMJEL, no valor de R$ 162.940,00 (cento e sessenta e dois
mil e novecentos e quarenta reais), referente ao aumento de acréscimo
de serviços ordenado mediante o Despacho CGOF, fls. 32 e NE Nº
2015NE00123, de 05.02.16.
VALOR: R$ 162.940,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos e
quarenta reais).
Manaus, 13 de maio de 2016.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Apostilamento nº. 01 ao Contrato nº. 41/2015,
celebrado em 12.05.2016.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a MASTER
ENGENHARIA LTDA.
3.OBJETO: Inclusão de Fontes de Recurso nº 1050000, 6240113,
2940007 e 2240113, referente à Contratação de Academia ao Ar Livre ,
localizada na Av. Rodrigo Otávio, s/nº Japiim, conforme Tomada de
Preços nº -011/2015-CML/PM.
5.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Parecer nº. 142/2016-AJ/SEMINF e
Despacho do Assessor Jurídico/SEMINF, constantes do Processo
Administrativo n. 2015/17428/17504/00033.
Manaus, 12 de maio de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2015 SEMINF/PROURBIS, de Prestação de Serviços de Consultoria para
Revisão dos Quantitativos de Projetos, Reorganização, Atualização e
Revisão de Preços de Planilhas Orçamentárias do Projeto Executivo do
Bairro Novo e do Projeto Básico do Monte Sião e Arthur Virgílio,
previstos nas Ações do PROURBIS, celebrado em 14/09/2011.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da
SEMINF/PROURBIS e a empresa ORV ENGENHARIA LTDA.
3. OBJETO: Aditivo de valor ao Contrato nº 011/2015 – SEMINF/
PROURBIS.
4. VALOR: Fica acrescido ao valor contratual a quantia de R$202.255,99
(duzentos e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e
nove centavos), Dotação Orçamentaria: 27102.15127.1027.2286.0000.
06910261.33903501 – Nota de Empenho nº. 2016NE00048 de
02/05/2016.
Manaus, 03 de maio de 2016.

(*) Republicar por ter sido publicado com incorreção no DOM 3884, de 09 de maio
de 2016.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

TERMO DE ACORDO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
PELA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS Nº 0036/2016

PORTARIA N.º 058/2016 - PRE/MANAUSTRANS

PLÁSTICOS MANAUS LTDA, sociedade limitada, com sede e foro na
cidade de Manaus – AM, na Avenida Codajás n° 432 – Petropolis, CEP n°
69063-390, inscrita no CNPJ sob o n°34.553.677/0001-79, neste ato
representado por seu sócio o Sr° Ary Homero Allessandrini Filho, brasileiro,
separado judicialmente, empresário, portador do RG n°6.893.638 SSP/SP e
inscrito sob o CPF n°646.267.848-87, adiante denominado DEVEDOR com
OBRIGAÇÃO DE FAZER e INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL
E PLANEJAMENTO URBANO – IMPLUR B, autarquia municipal, órgão da
administração indireta, sediado na Av. Brasil nº 2971, bairro Compensa, CEP
69035-110, Município de Manaus-Am, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda sob o nº. 05.610.385/000122, representado neste ato pelo Diretor Presidente ROBERTO MOITA,
brasileiro, casado, portador do CPF nº. 283.823.153-72 e RG nº 18058 –
CREA-CE, nomeado por força do Decreto de 1° de Janeiro 2013, com
publicação no Dom nº 3078 de 1° de janeiro de 2013, adiante denominado
CREDOR na qualidade de planejador, executor, coordenador e gerenciador
do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e de seus instrumentos de
controle urbano, de comum acordo, nesta e na melhor forma de direito,
FIRMAM O PRESENTE INSTRUMENTO, para cumprimento de medidas
compensatórias, através das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Compromissário DEVEDOR,
através do presente termo, reconhece expressamente a responsabilidade da
medida compensatória que será convertida em espécie no valor de R$
20.817,72 (VINTE MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA
E DOIS CENTAVOS), devendo a quantia ser recolhida no Fundo Municipal
de Desenvolvimento Urbano - FMDU.

O Diretor Presidente DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c Decreto de 28 de outubro de 2015;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 3º da Lei 198, de
21 de junho de 1993, c/c o art.11 do Decreto nº. 3.206 de 04 de
novembro de 2015;
RESOLVE:
I – DESIGNAR a os servidores abaixo relacionados como
únicos autorizados a receber ADIANTAMENTO no âmbito do Instituto
Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS.
NOME
Aruique Ferreira da Silva Filho
Josiane da Silva Gonçalves
Manoel Vicente Dantas Maquiné
Fidelis Aguiar Andrade

CARGO
Aux. Serviço de Manutenção
Agente de Trânsito
Téc. Contábil
Agente de Trânsito

MATRÍCULA
11213
11789
10854
12361

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus, 12
de Maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO: Esta obrigação origina-se
do procedimento administrativo nº 2014/796/824/5370, da Decisão
CMDU n° 0301/16, registrada na Ata da 14° Reunião Ordinária de 13 de
Abril de 2016, no qual é definido o objeto da cláusula primeira deste
termo reconhecendo expressamente a obrigação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO: A DEVEDORA confessa e assume integral responsabilidade
pelo CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO definida na CLÁUSULA PRIMEIRA,
no prazo máximo de 20 (VINTE) dias, prorrogáveis mediante prévia
justificativa, a contar da publicação deste termo no Diário Oficial do Município
de Manaus.
CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: O presente termo
importa em confissão irretratável da obrigação de fazer e o atraso no
cumprimento desta provoca o imediato cancelamento da regularização e
habite-se de quaisquer projetos ou obras da empresa junto a este
INSTITUTO, sujeitando-se ainda, às medidas judiciais cabíveis, na forma
do artigo 247 e seguintes do Código Civil Brasileiro vigente.
CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente termo passa a
vigorar a partir da data de sua assinatura, sendo eleito o foro da Comarca de
Manaus para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do mesmo.
E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento,
em três vias de igual teor.
Manaus, 09 de Maio de 2016.

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 054 /2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013,
CONSIDERANDO a Portaria nº 177/2015 e 019/2016GP/MANAUSPREV que concedeu Pensão Previdenciária a LUCAS
NASCIMENTO SILVA e para MARCELO LAERCIO FIALHO SILVA, na
condição de filhos menores do servidor falecido MARCELO ARAUJO SILVA,
CONSIDERANDO os artigos 6º, I, § 4º 8º, inciso I, § 1º,
41, inciso II e 42, inciso I e 43, todos da Lei Municipal nº 870, de 21 de
julho de 2005,
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 511/2016MANAUSPREV, e demais documentos que instruem os autos do
processo nº 2016/17848/17894/00579, de 25.04.2016,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 0118/2016 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da
pensão;
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RESOLVE:
I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar da data do
óbito, em favor de ADRIA BARROS SILVA, na condição de filha menor
do Sr. MARCELO ARAUJO SILVA, falecido em 08.06.2015, ocupante
do cargo de Assistente Técnico, matrícula 107.763-5B, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH.
II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de
33,33% sobre o valor da última remuneração do servidor falecido, que
corresponde às parcelas abaixo:
VENCIMENTO/RDA - Lei nº 286, c/c Lei nº 1.772, de
30.09.13.....................................................................

R$ 415,00

SALARIO PRODUTIVIDADE/RDA – 200%, Lei nº.
175, de 10.03.95, e regulamentado pelo Art., 9º, do
Decreto nº 3.077, de 31.10.95....................................

R$ 830,00

TOTAL.......................................

R$ 1.245,00

III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de
50% sobre o valor da última remuneração do servidor falecido, que
corresponde à parcela abaixo:
VENCIMENTO - Lei nº 169/2005...................................

R$ 4.160,05

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 5% – Artigo
203, parágrafo único da Lei nº 1.118/71........................

R$

Lei nº 1.793, de 17.12.95...............................................

R$ 10.652,25

SALARIO PRODUTIVIDADE – 100%, Lei nº. 175, de
10.03.95, e regulamentado pelo Art., 9º, do Decreto nº
3.077, de 31.10.95..........................................................

R$ 4.160,05

ARTIGO 120, III, da Lei nº 1.118/71..............................

R$ 1.307,83

REPRESENTAÇÃO MESA DIRETORA Lei nº 1.789...

R$ 3.877,42

208,00

(APLICAÇÃO DO TETO PREVIDENCIÁRIO
[(24.365,60 – 5.189,82) * 0,70 + 5.189,82]
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 9.306,44 (nove mil, trezentos e seis reais e quarenta
e quatro centavos)”
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus, 04 de maio de 2016.

Manaus, 10 de maio de 2016.

PORTARIA N.º 058/2016 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 056 /2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de
julho de 2005, c/c o art. 7º VI, do Decreto nº. 2.714, de 29 de janeiro de
2014, c/c art. 22, inciso VI da Lei n.º 1.803, de 29 de novembro de 2013,
CONSIDERANDO os artigos 8º, inciso I, § 1º, 11, 27,
inciso II, 9º A, Inciso I, alínea “a”, 41, inciso I, 42, inciso IV, e 43 todos da
Lei Municipal nº 870, de 21.7.2005, e
CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 049/2016GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, que concedeu Pensão Previdenciária
em favor da Sra. Darcicleide Smith de Oliveira, na condição de excônjuge credora de alimentos do segurado falecido.
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 552/2016PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA, e demais documentos que instruem
os autos do processo nº 2016/17848/17894/00416, de 16.03.2016,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico n° 124/2015 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro
das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão da
pensão;
RESOLVE:
I - CONCEDER pensão previdenciária, a contar do
requerimento datado de 23.03.2016, em favor de MARICELIA
RODRIGUES MAGALHAES, na condição de companheira do
Sr. MIGUEL SANTANA NETO, falecido em 01.02.2016, aposentado
com proventos integrais no cargo de Analista Municipal, matrícula
109.934-5A, do quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Manaus
CMM.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA
– MANAUSPREV, no uso da competência que lhe confere o art. 20 da
Lei Orgânica do Município e das atribuições conferidas pelo inciso XIII,
do artigo 22 da Lei 1.803/2013;
CONSIDERANDO os cargos de provimento efetivo criados
no âmbito da Manaus Previdência - MANAUSPREV, pela Lei nº 1.803,
de 29/11/2011;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 41, §4º, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o
Estágio Probatório dos servidores aprovados em concurso público para
os cargos efetivos da Manaus Previdência – MANAUSPREV;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma desta portaria, os
critérios e procedimentos gerais a serem adotados para a realização das
avaliações do estágio probatório para os cargos efetivos no âmbito da
Manaus Previdência – MANAUSPREV.
§ 1º A MANAUSPREV poderá propor, em qualquer caso,
normas complementares a esta Portaria para inclusão de outros
requisitos de avaliação especial de desempenho.
§ 2º As normas complementares serão baixadas em
portaria do Diretor Presidente da MANAUSPREV.
Art. 2º Entende-se por estágio probatório o período dos 03
(três) primeiros anos de efetivo exercício em que o servidor nomeado em
virtude de aprovação em concurso público é submetido à obrigatória
avaliação especial de desempenho, por comissão especialmente
instituída para apurar sua aptidão e capacidade para o desempenho das
atribuições do cargo.
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§ 1º O estágio probatório vincula-se, obrigatoriamente, ao
exercício do cargo efetivo para o qual o servidor foi nomeado.
§ 2º O servidor que se afastar do exercício do cargo terá
suspensa a contagem do tempo de 03 (três) anos para fins de estágio
probatório, enquanto durar o afastamento, salvo os casos previstos em
lei.
Art. 3º O servidor também terá suspensa a contagem do
período de estágio probatório, voltando a correr no dia estabelecido para
o retorno ao exercício do cargo ou do dia seguinte ao de sua liberação,
nas hipóteses:
I – afastamento para exercer mandato eletivo;
II – licença em virtude de acidente de trabalho ou doença
profissional;
III – licença gestante ou adoção;
IV – licença para acompanhamento de doença em pessoa
da família;
V – licença para cumprir mandato sindical;
VI – licença para tratamento de saúde;
VII – prisão administrativa, preventiva ou decorrente de
sentença criminal transitada em julgado.
§1º Os prazos serão suspensos após o 15º dia do início
dos afastamentos, salvo na hipótese do inciso III, cuja suspensão terá
início imediato.
§2º. No caso de condenação criminal, que acarrete perda
de cargo público, o servidor será demitido.
Art. 4º Não se concederá ao servidor em estágio
probatório licença por motivo de interesse particular.
Art. 5º O servidor que durante o período de estágio
probatório, em virtude do interesse da administração, for transferido
ou movimentado de sua unidade de trabalho para outra, e continue
no exercício das atribuições normais de seu cargo efetivo, será
avaliado em seu desempenho ao deixar a unidade de origem,
continuando a cumprir, no novo local de trabalho, o período de
estágio probatório.
§1º Caso o servidor em estágio probatório tenha exercido
suas funções em mais de uma unidade, seu desempenho será
submetido ao grupo avaliador constituído naquela onde o trabalho tenhase desenvolvido pelo maior número de dias, prevalecendo, em caso de
empate, a última unidade.
§2º O processo de avaliação especial de desempenho
acompanha o servidor e deve constar de seu registro funcional,
devendo, em caso de transferência ou outra forma de movimentação, ser
remetido ao novo órgão de lotação que o considerará de acordo com as
seguintes características:
I - processual, se o procedimento de avaliação ainda
detiver etapas não concluídas;
II - informativo, caso já finalizado.
Art. 6º O servidor em estágio probatório poderá ser
designado para exercer Cargo em Comissão ou Função Gratificada.
§1º O exercício de cargo em comissão não suspende a
contagem do período de estágio probatório, quando exercido dentro de
sua unidade de lotação originária e houver afinidade com as atribuições
do cargo efetivo.
§2º O exercício de função gratificada não suspende a
contagem do período de estágio probatório, quando correlacionado com
as atribuições ordinárias do cargo efetivo.
Art. 7º O servidor nomeado em caráter efetivo fica sujeito
ao estágio probatório, com vista à aquisição de estabilidade, observados
os seguintes requisitos:
I – aptidão;
II – assiduidade;
III – dedicação ao serviço.
IV – disciplina;
V – eficiência;
VI – idoneidade moral.
Art. 8º Para efeitos desta Portaria, os fatores enumerados
no artigo anterior assim se definem:
I – a aptidão avalia o rendimento compatível com as
condições do trabalho produzido pelo servidor;

II – a assiduidade avalia a frequência do servidor ao local
de trabalho, analisando-se:
a) pontualidade: considera a frequência ao local de
trabalho e a pontualidade na observância dos horários estabelecidos
para o cumprimento de suas atribuições;
b) frequência.
III – a dedicação ao serviço avalia a atuação demonstrada
no cumprimento de suas atribuições, a capacidade de se antecipar aos
fatos e empreender alternativas inovadoras para a solução de problemas
de trabalho, em obediência aos seguintes preceitos:
a) tomada de decisão: apresenta bom senso e
responsabilidade nas decisões tomadas na ausência de instruções
detalhadas ou em situações fora do comum;
b) interesse: mostra-se empenhado em executar suas
atribuições, buscando aprender e contribuir com o serviço de sua
unidade;
c) comprometimento com tarefas e prazos: centra seus
esforços na execução do trabalho que lhe é confiado, notadamente
o atendimento ao público em geral, comportando-se com
urbanidade, cortesia e respeito, utilizando adequadamente seu
horário de trabalho e buscando informações que possam enriquecer
seu trabalho;
d) senso de prioridade: capacidade para distinguir as
tarefas, priorizando aquelas de maior urgência;
e) iniciativa: capacidade para prever e solucionar
problemas, dando soluções.
IV – a disciplina avalia o comportamento do servidor
quanto aos aspectos de observância aos regulamentos e à orientação da
chefia e a capacidade para observar e cumprir normas e regulamentos:
a) respeito aos níveis hierárquicos: acatamento com
presteza às ordens de sua chefia imediata e observância dos níveis
hierárquicos nas relações funcionais;
b) cumprimento de normas: cumprimento das normas,
instruções e/ou regulamentos;
c) integração organizacional: atendimento às unidades do
órgão com eficiência e cortesia, de modo a favorecer o andamento dos
serviços;
d) cooperação: disposição para colaborar com os colegas
e a chefia na execução dos trabalhos.
V – a eficiência avalia a qualidade do trabalho, a presteza,
a cooperação dispensada às atividades de equipe e o empenho
demonstrado em desempenhar as atividades inerentes à sua área de
atuação, nelas participar e se envolver, sendo:
a) conhecimento do trabalho: domínio dos métodos e
técnicas necessárias para a execução das tarefas;
b) rendimento: produção de volume de trabalho
proporcional a sua complexidade e aos recursos disponíveis;
c) qualidade: desenvolvimento das tarefas até sua
conclusão, com a menor margem de erros possível;
d) organização: ordenamento do material e as ações de
trabalho de forma a facilitar a execução das tarefas e atender às
necessidades de serviço;
e) comunicação: expressar-se de forma clara e oportuna,
buscando entender e ser entendido pelo interlocutor.
VI – a idoneidade moral avalia o comportamento a partir do
cumprimento das normas e padrões morais, vigentes e aceitos
socialmente, devendo a chefia imediata, ao tomar ciência de fato
relacionado a este requisito, noticiar ao Secretário da pasta, a fim de que
seja determinada a abertura de processo, com o objetivo de apurar as
circunstâncias do fato e suas implicações em relação ao serviço público,
sendo fatos que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada:
a) habitualidade no descumprimento dos deveres de
assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade;
b) prática de atos de deslealdade às instituições
legalmente instituídas;
c) habitualidade em descumprir obrigações legítimas;
d) prática de ato que possa importar em escândalo ou
comprometer a atividade da Administração Pública;
e) uso ou dependência química de drogas ilícitas de
qualquer espécie;
f) embriaguez contumaz;
g) prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer
prática atentatória à moral e aos bons costumes;
h) contumácia na prática de transgressões disciplinares;
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i) participação ou filiação como membro, sócio
ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento
seja legalmente proibido ou contrário às disposições da Constituição
Federal;
j) participação em inquérito policial, envolvido como autor
em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal
ou a procedimento administrativo disciplinar;
k) existência de registros criminais devidamente
fundamentados;
l) demissão de cargo público e destituição de cargo em
comissão, no exercício da função pública em órgão da administração
direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal,
mesmo que com base em legislação especial;
m) demissão por justa causa nos termos da legislação
trabalhista;
n) existência de outras sanções aplicadas ao candidato em
função de práticas delituosas;
o) declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre
sua vida pregressa.

§ 2º Registrada a justificativa de que trata o parágrafo
anterior, o processo contendo todo o procedimento de avaliação será
encaminhado, em até 15 (quinze) dias corridos da data do recebimento
das razões do servidor, para a análise da Comissão Especial de
Avaliação de Desempenho, de que trata o art. 10 desta Portaria.

Art. 9º Para fins de cumprimento do disposto nesta
Portaria, a Autarquia deverá instituir Comissão de Avaliação, composta
pela chefia imediata do servidor sob avaliação e por
dois representantes da área de recursos humanos ou de pessoal, a
qual deverá avaliar o servidor em estágio probatório consoante os
requisitos previstos nesta Portaria, atendendo aos prazos estabelecidos
no artigo 13.
Parágrafo único. Não poderá fazer parte da Comissão de
Avaliação o servidor em estágio probatório nomeado para exercer Chefia
de Departamento, estendendo-se esta proibição à hipótese do exercício
de Função Gratificada.

Art. 15. Durante o período de estágio probatório, a
qualquer tempo, tendo em vista a gravidade de ação ou omissão do
servidor no desempenho do cargo, poderá ser proposta a instauração de
processo administrativo.

Art. 10. A Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, composta por dois representantes e um da área de
recursos humanos ou de pessoal, julgará o procedimento de avaliação
de desempenho do servidor em estágio probatório, em até 30 (trinta)
dias do seu recebimento.
Parágrafo único. À Comissão Permanente de Regime
Disciplinar caberá supervisionar os processos julgados, em última
instância administrativa, relativos à avaliação de desempenho do
servidor.
Art. 11. O sistema de avaliação é composto pelos
seguintes instrumentos:
I – ficha de avaliação, conforme modelo do Anexo I, que
deverá ser preenchida pela Comissão de Avaliação;
II – ficha de autoavaliação, conforme modelo do Anexo II,
que deverá ser preenchida quando o servidor discordar do resultado da
avaliação feita pela Comissão de Avaliação;
III – registro de situações relevantes, conforme modelo do
Anexo III, que deverá ser preenchido quando o resultado da avaliação
for nota inferior às estipuladas para aprovação, de acordo com o art. 19
desta Portaria;
IV – tabela de pontos e avaliação, conforme critérios do
Anexo IV, que compõe a descriminação dos pontos a serem considerados,
quando da avaliação dos requisitos previstos nesta Portaria.
Parágrafo único. Nos instrumentos de avaliação é
obrigatório constar a assinatura de todos os membros da Comissão de
Avaliação e a do servidor avaliado.
Art. 12. A Manaus Previdência incumbirá informar ao
servidor empossando, em virtude de aprovação em concurso público,
sobre a exigência constitucional do cumprimento de estágio probatório
de 3 (três) anos de duração, assim como dos critérios e requisitos aos
quais estará sujeito na avaliação especial de desempenho.
Art. 13. Ao servidor em estágio probatório, cujo
desempenho estiver sendo avaliado, fica assegurado o direito de
acompanhar todas as etapas de sua avaliação e manifestar, em cada
uma delas, sua concordância ou não.
§ 1º O servidor que discordar do resultado parcial ou final
de sua avaliação de desempenho deverá, em até 10 (dez) dias corridos
de sua assinatura no instrumento de avaliação, registrar, em formulário
próprio, justificativa objetiva em que constem as razões de sua
inconformidade.

Art. 14. O registro da avaliação especial de desempenho
deverá ser efetuado em quatro etapas, a contar do início do exercício do
servidor no cargo para o qual foi nomeado, observada a seguinte
temporalidade:
I - a primeira, até o 8º mês de efetivo exercício;
II - a segunda, até o 16º mês de efetivo exercício;
III - a terceira, até o 24º mês de efetivo exercício;
IV - a quarta, até o 32º mês de efetivo exercício.
§ 1º O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste
artigo é de responsabilidade dos membros da Comissão de Avaliação a
que se refere o artigo 9º desta Portaria.
§ 2º No caso de um membro da Comissão de Avaliação
ser dispensado da função, outro deverá ser imediatamente convocado.

Art. 16. Ao membro da Comissão de Avaliação ou
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho que deixar de cumprir
os prazos estabelecidos nesta Portaria ou atuar irregularmente ou de
má-fé na aplicação dos critérios ou na apuração dos requisitos de
avaliação especial de desempenho serão aplicadas as penas
disciplinares constantes do artigo 216 da Lei nº 1.118/71 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus.
Art. 17. Na avaliação do servidor deficiente físico serão
levadas em consideração as limitações e restrições médicas constantes
de seu laudo pré-admissional.
Parágrafo único. As limitações e restrições médicas
suportadas pelo servidor deficiente físico não poderão interferir na
avaliação de seu desempenho, sendo vedado considerá-las como
elementos redutores de pontos.
Art. 18. Ao término da quarta e última avaliação, a
Comissão de Avaliação emitirá parecer com duas alternativas de
conclusão:
I - servidor apto;
II - servidor inapto.
Art. 19. Será aprovado no estágio probatório e
considerado apto para obter a estabilidade no serviço público municipal
e confirmação no cargo, o servidor que obtiver, ao final do conjunto do
período de estágio probatório, o mínimo de nota 4 (quatro), na média
aritmética, em cada critério previsto no art. 7º, de acordo com o Anexo IV
desta Portaria.
§ 1º No caso de o servidor ser considerado apto, sua
permanência no serviço público não dependerá de ato próprio.
§ 2º Na hipótese de o servidor ser considerado inapto, serlhe-á oportunizado direito ao contraditório e ampla defesa, dando
conhecimento ao Diretor Presidente da Manaus Previdência, que
decidirá pela exoneração do servidor, após parecer técnico da
Comissão.
Art. 20. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à posse dos nomeados em cargos
de provimento efetivo no âmbito da Manaus Previdência.
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ANEXO I
Ficha - Avaliação Estágio Probatório a ser Preenchido pela Comissão de Avaliação
I - IDENTIFICAÇÃO
Nome:

Cargo:

Lotação(Unidade/Depto/Setor):

Período de Avaliação:
1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º ( )

II – DESEMPENHO NO CARGO:
Serão objetos desta avaliação, prevista no artigo 20 da Lei 1.118/71, a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho do cargo que ocupa,
observados os seguintes fatores:
FATORES DE DESEMPENHO

PONTUAÇÃO

Eficiência:
Idoneidade moral:
Aptidão:
Disciplina:
Assiduidade:
Dedicação ao serviço:

III – RECOMENDAÇÕES: Quais os aspectos precisam ser aprimorados para que o servidor apresente melhor desempenho?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ORIENTAÇÕES: Que orientações foram dadas pela chefia para solucionar as falhas do servidor?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CAPACITAÇÃO: Que tipo de capacitação o servidor deve receber?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IV - Reunião de Avaliação:
Reunião realizada com os membros e o servidor.
( ) Sim.
( ) Não.
Data: ______/_____/______

Servidor
Membro da Comissão – Chefe Imediato
Membro da Comissão
Membro da Comissão
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ANEXO II

Ficha – Contestação quanto ao Resultado da Avaliação do Estágio Probatório

I - IDENTIFICAÇÃO
Nome:

Cargo:

Lotação(Unidade/Depto/Setor):

Período de Avaliação:
1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º ( )

II – DESEMPENHO NO CARGO:
Serão objetos desta avaliação, prevista no artigo 20 da Lei 1.118/71, a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho do cargo que ocupa,
observados os seguintes fatores:
FATORES DE DESEMPENHO

PONTUAÇÃO

Eficiência:
Idoneidade moral:
Aptidão:
Disciplina:
Assiduidade:
Dedicação ao serviço:

III - Este espaço destina-se a sugestões e/ou manifestações que você queira fazer
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

IV - Reunião de Avaliação:
Reunião realizada com os membros e o servidor.
( ) Sim.
( ) Não.
Data: ______/_____/______

Servidor
Membro da Comissão – Chefe Imediato
Membro da Comissão
Membro da Comissão
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ANEXO III

ESTÁGIO PROBATÓRIO
REGISTRO DE SITUAÇÕES RELEVANTES

Nome do servidor em Estágio Probatório:______________________________________________
Responsável pelo registro: ________________________________________________________
(Nome legível)
Telefone para contato:______________________

I – Registro de situações de trabalho a serem consideradas para a avaliação:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

II – Foram realizadas ações com o intuito de solucionar a situação? Quais?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

III – Existe necessidade e/ou interesse de atendimento/intervenção da Unidade Sistêmica de Recursos Humanos
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data: ______/_____/______

Servidor
Membro da Comissão – Chefe Imediato
Membro da Comissão
Membro da Comissão

DOM | Edição 3888 | Página 27

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
ANEXO IV
TABELA DE PONTOS E AVALIAÇÃO
APTIDÃO
O servidor público não tem disposição para o cumprimento de suas atribuições. Não
desempenha suas funções com respeito e sobriedade.
Desempenha suas funções desprezando as prerrogativas inerentes a seu cargo e os
meios de que dispõe para o cumprimento de suas funções e deveres. Conhecimento
razoável das matérias submetidas à sua consideração.
Desempenha suas funções não usando todas as prerrogativas inerentes a seu cargo e
os meios de que dispõe para o cumprimento de suas funções e deveres. Conhecimento
razoável das matérias submetidas à sua consideração.
Desempenha suas funções com respeito e sobriedade, usando as prerrogativas inerentes a
seu cargo e os meios de que dispõe unicamente para o cumprimento de suas funções e
deveres, evitando qualquer ostentação que possa por em dúvida sua honestidade ou sua
disposição para o cumprimento dos deveres próprios do cargo. Conhecimento razoável das
matérias submetidas à sua consideração, com a mesma diligência que um bom
administrador empregaria para com seus próprios interesses e bens.
Desempenha suas funções com respeito e sobriedade, usando as prerrogativas inerentes a
seu cargo e os meios de que dispõe unicamente para o cumprimento de suas funções e
deveres, evitando qualquer ostentação que possa por em dúvida sua honestidade ou sua
disposição para o cumprimento dos deveres próprios do cargo. Pleno conhecimento das
matérias submetidas à sua consideração, com a mesma diligência que um bom
administrador empregaria para com seus próprios interesses e bens.
ASSIDUIDADE
Falta e/ou se atrasa e/ou se ausenta constantemente e não faz questão de fazer a
devida compensação. Tem mais de 12 faltas por mês.
Falta e/ou se atrasa e/ou se ausenta constantemente e não faz questão de fazer a
devida compensação. Tem de 9 a 12 faltas por mês.
Falta e/ou se atrasa e/ou se ausenta constantemente e não faz questão de fazer a
devida compensação. Tem de 6 a 8 faltas por mês.
Quase nunca falta ou se atrasa. Quando falta ou se ausenta, sempre avisa antes e faz
questão de compensar. Apresenta justificativas para as ausências. Tem até 5 faltas por mês.
Nunca falta ou se atrasa. É pontual. Quando falta ou se ausenta, sempre avisa antes e
faz questão de compensar.
DEDICAÇÃO AO SERVIÇO
Não apresenta perfil com capacidade para prever e solucionar problemas. Capacidade
ruim para distinguir as tarefas, priorizando aquelas de maior urgência. Nunca aceita
sugestões dos membros de equipe para diminuir suas dificuldades, mas quase nunca
age de forma a promover a melhoria do desempenho da equipe em busca de resultados
comuns. Não colabora com a equipe e com a chefia. Não cumpre os procedimentos
estabelecidos e suas tarefas são realizadas com má vontade.
Capacidade ruim para prever e solucionar problemas. Capacidade ruim para distinguir
as tarefas, priorizando aquelas de maior urgência. Raramente percebe a necessidade
de sua colaboração, não desprende esforços, suas tarefas são realizadas com má
vontade. Bom grau de empenho em aprender. Ocasionalmente aceita sugestões dos
membros de equipe para diminuir suas dificuldades, mas quase nunca age de forma a
promover a melhoria do desempenho da equipe em busca de resultados comuns.
Colabora com a equipe com a chefia, realiza suas tarefas de forma organizada, mas
falta maior boa vontade e empenho. Capacidade para distinguir as tarefas, priorizando
aquelas de maior urgência. Grau de comprometimento com as tarefas. Bom grau de
empenho em aprender.
Boa capacidade para prever e solucionar problemas. Boa capacidade para distinguir as
tarefas, priorizando aquelas de maior urgência. Percebe a necessidade de sua
colaboração, não poupa esforços, suas tarefas são realizadas com boa vontade e
empenho. Bom grau de empenho em aprender.
Plena capacidade para prever e solucionar problemas. Plena capacidade para distinguir
as tarefas, priorizando aquelas de maior urgência. Alto grau de comprometimento com
as tarefas. Alto grau de empenho em aprender.
DISCIPLINA
Não procura se organizar nas tarefas, nem demonstra economia ou cuidado com o uso
e a conservação dos materiais e equipamentos, danificando-os. Sempre cobrado em
relação ao uso adequado, conservação e manutenção. Não cumpre as normas, os
níveis hierárquicos, nem atende às unidades com eficiência e cortesia e não colabora
com os colegas e chefia na execução dos trabalhos.
Raramente é cuidadoso com os equipamentos e instalações. Precisa ser
frequentemente cobrado, em relação à organização no desenvolvimento dos serviços e
no uso adequado, conservação e manutenção de materiais e equipamentos.
Sua organização nas tarefas é satisfatória e é constantemente cuidadoso com os
materiais, equipamentos e instalações, utilizando-os quase sempre de forma adequada,
sem danificá-los.
Organizado nas tarefas e cuidadoso com materiais, equipamentos e instalações,
sempre utilizando-os de forma adequada, sem danificá-los. Normalmente cumpre as
normas, os níveis hierárquicos, atende às unidades com eficiência e cortesia, colabora
com os colegas e chefia na execução dos trabalhos.
Bastante organizado nas tarefas e extremamente cuidadoso com materiais,
equipamentos e instalações, sempre utilizando-os de forma adequada, sem danificá-los.
Sempre cumpre as normas, os níveis hierárquicos, atende às unidades com eficiência e
cortesia, colabora com os colegas e chefia na execução dos trabalhos.
EFICIÊNCIA
Raramente é produtivo e o seu trabalho não tem a qualidade que se espera
apresentando falhas decorrentes da falta de atenção e, mesmo cobrado, repete
constantemente os erros.
Tem dificuldade de executar seu trabalho dentro dos prazos estabelecidos, às vezes
prejudicando seu atendimento. Um aumento inesperado do volume de trabalho
compromete sua produtividade.
Frequentemente consegue executar seu trabalho dentro dos prazos estabelecidos.
Procura reorganizar o seu tempo para atender ao aumento inesperado do volume de
trabalho. Produtivo, apresentando regular capacidade para execução e conclusão dos
trabalhos, com regular capacidade de comunicação, mesmo que haja aumento
inesperado de trabalho, contornando as dificuldades do dia-a-dia.
Bastante organizado nas tarefas e extremamente cuidadoso com materiais,
equipamentos e instalações, sempre utilizando-os de forma adequada, sem danificá-los.
Produtivo, apresentando boa capacidade para execução e conclusão dos trabalhos,
com boa capacidade de comunicação, mesmo que haja aumento inesperado de
trabalho, contornando as dificuldades do dia-a-dia.
Altamente produtivo,apresentando excelente capacidade para execução e conclusão
dos trabalhos, com plena capacidade de comunicação, mesmo que haja aumento
inesperado de trabalho, contornando as dificuldades do dia-a-dia.
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IDONEIDADE MORAL
Habitualidade no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição
e Urbanidade. Prática de atos de deslealdade às instituições legalmente instituídas.
habitualidade em descumprir obrigações legítimas. Prática de ato que possa importar
em escândalo ou comprometer a atividade da Administração Pública. Uso ou
dependência química de drogas ilícitas de qualquer espécie. Embriaguez contumaz.
Prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática atentatória à moral e
aos bons costumes. Contumácia na prática de transgressões disciplinares. Participação
ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo
funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às disposições da Constituição
Federal e ao Estado Democrático de Direito. Participação em inquérito policial,
envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação
penal ou a procedimento administrativo disciplinar. Existência de registros criminais
devidamente fundamentados. Demissão de cargo público e destituição de cargo em
comissão, no exercício da função pública em órgão da administração direta e indireta,
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação
especial. Demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista. Existência de
outras sanções aplicadas ao servidor em função de práticas delituosas. Declaração
falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.
Habitualidade no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição
e Urbanidade. Contumácia na prática de transgressões disciplinares. Participação ou
filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo
funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às disposições da Constituição
Federal e ao Estado Democrático de Direito. Participação em inquérito policial,
envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação
penal ou a procedimento administrativo disciplinar. Existência de registros criminais
devidamente fundamentados. Demissão de cargo público e destituição de cargo em
comissão, no exercício da função pública em órgão da administração direta e indireta,
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação
especial.Demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista. Existência de
outras sanções aplicadas ao servidor em função de práticas delituosas. Declaração
falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.
Habitualidade no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição
e Urbanidade. Participação em inquérito policial, envolvido como autor em termo
circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento
administrativo disciplinar. Existência de registros criminais devidamente fundamentados.
Demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função
pública em órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial.Demissão por justa
causa nos termos da legislação trabalhista. Existência de outras sanções aplicadas ao
servidor em função de práticas delituosas. Declaração falsa ou omissão de registro
relevante sobre sua vida pregressa.
Existência de outras sanções aplicadas ao servidor em função de práticas delituosas.
Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.
Nada que desabone sua conduta.
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PORTARIA Nº 059/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
3
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O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA MANAUSPREV, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo
128 da Lei Orgânica do Município e das atribuições conferidas pelo
inciso XIII, do artigo 22 da Lei 1.803/2013, e
CONSIDERANDO, o disposto no art.67 da Lei Federal nº
8.666/93;
CONSIDERANDO o Contrato nº 013/2015, celebrado entre
a MANAUS PREVIDÊNCIA-MANAUSPREV e PRODAM –
PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S/A, tudo em
conformidade com o disposto no inciso III, do artigo 58, artigo 67 e
alíneas “a” e ”b” do inciso I, do artigo 73, da Lei nº. 8.666/93.
RESOLVE:
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I - ALTERAR a Portaria n° 136/2015-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, datada de 14/08/2015 publicada no DOM edição nº 3712.
II - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
exercerem a FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATO e SUPLENTE, com
a finalidade de acompanhar, fiscalizar e atestar os serviços e notas
fiscais referentes à execução do contrato acima citado:
NOME
DIANE KELLY MARINHO PEIXOTO
FRANCISCA VANUZA P.DA S. SANTIAGO
CESAR BRAZ DE OLIVEIRA

CARGO
CHEFE DE SETOR
ASSESSOR II NÍVEL IV
CHEFE DE SETOR

MATRICULA
000.232-1 A
000.166-0 A
000.192-9 A

FUNÇÃO
FISCAL
SUPLENTE
SUPLENTE

III - DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na
data da sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
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Manaus, 11 de maio de 2016.

Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
PORTARIA Nº 060/2016-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA MANAUSPREV, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo
128 da Lei Orgânica do Município e das atribuições conferidas pelo
inciso XIII, do artigo 22 da Lei 1.803/2013, e
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 15, §8º, e o art. 73,
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
I – ALTERAR a Portaria nº. 50/2015-GP/MANAUSPREV
PREVIDÊNCIA, datada de 10/04/2015, publicada no DOM edição nº
3630, de 16/04/2015, que designou comissão para recebimento
provisório e definitivo de equipamentos e materiais de Informática
adquiridos pela Manaus Previdência;
II – DESIGNAR os servidores abaixo para integrarem a
Comissão responsável pelo recebimento provisório e definitivo de
equipamentos e materiais de Informática adquiridos pela Manaus
Previdência dispensados do Termo de Contrato;
NOME
ANDREY NUNES SOBRINHO
CESAR BRAZ DE OLIVEIRA
LUZIA ZILVANY M. DE CARVALHO
ROQUE MENDONÇA DE BRITO

CARGO
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO
CHEFE DE SETOR
CHEFIA AUXILIAR
CHEFE DE SETOR

MATRICULA
000.216-0 A
000.192-9 A
000.191-0 A
000.187-2 A

III – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo,
as assinaturas de 03 (três) servidores supracitados para fins de atesto
das notas fiscais;
IV – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na
data da sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de maio de 2016.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Acordo, Confissão e Parcelamento de
Dívida, Nº 001/2016, celebrado em 11/05/2016.
2. PARTES: Município de Manaus, por Intermédio da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa M. A. P. PONTES- ME.
3. OBJETO: Através do presente, reconhece expressamente a
DEVEDORA a dívida existente no valor de R$ 1.458,00 (hum mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais), nos termos e justificativas
constantes nos autos, a ser paga em três parcelas de R$ 486,00
(quatrocentos e oitenta e seis reais) iniciando-se o pagamento em
20.05.2016 e término em 20.07.2016, considerando que a dívida
anteriormente existente no montante de R$ 2.916,00 (dois mil,
novecentos e dezesseis reais), referente às inadimplências dos
pagamentos no Ano de 2016, concernente aos meses de fevereiro,
março e abril/2016, cuja parcela era de R$ 972,00 (novecentos e setenta
e dois reais), descumprindo o que foi pactuado no Termo de Permissão
de Uso nº 019/2015, celebrado em 01.06.2015, cujo objeto trata da
Permissão de Uso do boxe de número 05, situado na Praça
Desembargador Mário Verçosa, localizada na Avenida Pedro
Teixeira S/Nº, foi devidamente amortizada em 50%, conforme
documentos acostados aos autos, comprometendo-se a estar adimplente
com os valores, conforme as condições previstas neste termo.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666 de 21/07/1993,Lei Delegada nº
25 de 31/07/2013, Lei nº 1.792 de 12/12/2013, Parecer nº 078/2014 –
P.A./PGM de 05/02/2014, ratificado pelo Despacho da Subprocuradora
Geral Adjunta do Município de Manaus de 12 de fevereiro de 2014.
5. PARCELAMENTO: A DEVEDORA, neste ato, declara que a dívida
no valor de R$ 1.458,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e oito
reais), será pago nos termos do presente instrumento, obrigando-se a
efetuar o pagamento de 03 (três) parcelas no valor de R$ 486,00
(quatrocentos e oitenta e seis reais) cada, iniciando-se o pagamento
em 25.05.2016 e término em 25.07.2016.
6. PRAZO: O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir
da assinatura do mesmo.
Manaus, 11 de Maio de 2016.

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Retificação do Termo de Parcelamento dos Débitos
Previdenciários confessados e parcelados referente ao déficit do Fundo
Financeiro de Aposentadoria e Pensões do Município de Manaus - FFIN
referente ao período de Julho/2006 à Fevereiro/2013, publicado em 24
de maio de 2013 no DOM Edição nº 3175, página 25;
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV e o
Município de Manaus - PMM;
3. OBJETO: Parcelamento dos débitos previdenciários objeto do Termo de
Acordo CADPREV/MPS Nº 01180/2013 firmado entre Município de
Manaus e MANAUSPREV em 24 de maio de 2013, correspondente ao
déficit do Fundo Financeiro de Aposentadoria e Pensões do Município
de Manaus - FFIN referente ao período de Julho/2006 à Fevereiro/2013,
observadas as novas regras de parcelamento de débitos de
responsabilidade dos Municípios trazidas pelas Leis Municipais nº
1.724/2013 e 1.899/2014, bem como pela Portaria do Ministério da
Previdência Social n. 402, de 10 de dezembro de 2008, com nova
redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013;
4. VALOR GLOBAL: o valor global importa a quantia de R$
92.422.781,38 (noventa e dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil
setecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos);
5. PRAZO: O valor do débito será parcelado em 240 prestações mensais e
sucessivas de R$385.094,92 (trezentos e oitenta e cinco mil e noventa e
quatro reais e noventa e dois centavos), atualizadas, por ocasião do
pagamento, pela variação do índice IPCA, acrescidos de juros de 0.50%
(zero vírgula cinquenta por cento) relativamente ao mês do pagamento;
Manaus, 12 de maio de 2016.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA torna pública para conhecimento dos
interessados, o Resultado do Julgamento das Propostas de Preço da
CONCORRÊNCIA Nº 02/2016 – CML/PM, cujo objeto refere-se à
“CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E DO
MURO NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO
NA AV. DO TURISMO, 107 – Tarumã - MANAUS/AM”.
DESCLASSIFICADAS: SG ENGENHARIA LTDA ME e HB
ENGENHARIA LTDA.
A Ata de Julgamento das Propostas de Preço encontra-se
a disposição dos interessados na Comissão Municipal de Licitação, Rua
São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira
a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375 ou 6333.
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Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
A contar da publicação da presente, abre-se o prazo
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da
Lei nº. 8.666/93.
Manaus, 13 de maio de 2016.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o
prosseguimento da CONCORRÊNCIA N. 003/2016 – (SEMMAS)
CML/PM cujo objeto refere-se à “Outorga de PERMISSÃO DE USO
onerosa de Espaços Públicos, localizados entre as AV. Constantino Nery
e Djalma Batista, Parque Municipal Ponte dos Bilhares, Manaus/AM,
através da realização de certame licitatório, para fins de exploração de
atividades comerciais relacionadas à prestação de serviços alimentícios
do tipo lanchonete e similares (pizzaria, pastelaria, açaí, cafeteria,
sorveteria, temakeria, soparia e produtos fitness) por Pessoa Física ou
Pessoa Jurídica”.
Data e Horário: 19/05/2016 às 09h00.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às
14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375.
Manaus, 13 de maio de 2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SMTU

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU torna público que
fará realizar o seguinte procedimento:
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016-CL/SMTU, Processo
Administrativo nº. 2016/14908/14973/00426.
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS EM
VIDRO TEMPERADO DE 10MM INCOLOR, EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA.
Data de Abertura: 25/05/2016
Horário: 09:00 h. (nove horas)
O Edital completo do respectivo procedimento, no valor de
R$ 30,00 (trinta reais) cada, poderá ser adquirido na SMTU, na Rua
Barão de Indaiá, 330 Flores, Manaus-AM, no horário de 08:00 às 14:00h,
de Segunda a Sexta-Feira (dias úteis e de expediente). Informações,
fone: 3632-2151.
Manaus, 11 de maio de 2016.
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Manaus, sexta-feira, 13 de maio de 2016
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