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Poder Executivo
DECRETO Nº 3.748, DE 11 DE JULHO DE 2017
REGULAMENTA a Lei nº 1.628, de 30 de
dezembro de 2011, que “Dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU, 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 a edição da Lei nº 2.192, de 28 de
dezembro de 2016, que alterou a Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de
2011;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o
procedimento de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
de que trata o art. 53 da Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.572/2017 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03050,
DECRETA:
CAPÍTULO I
CONCEITUAÇÃO E DEFINIÇÕES TÉCNICAS
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 1.628, de 30 de
dezembro de 2011, que “Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana – IPTU”.
Art. 2º Para efeitos de tributação, considera-se:
I – construção precária: unidade edificada, cuja construção
é de baixa qualidade de material e de execução, e é deficiente para a
sua finalidade;
II – casa: edificação destinada prioritariamente à habitação
unifamiliar (uso residencial);
III – apartamento: parte independente de um edifício de
habitação coletiva destinada prioritariamente ao uso unifamiliar;
IV – apartamento cobertura: apartamento destacado na
parte superior do edifício, último pavimento, com acabamento
diferenciado ou não, com áreas abertas ou livres na cobertura dos
edifícios;
V – sala comercial: unidade de edifício comercial ou de
prestação de serviços, com pelo menos uma sala;
VI – loja: unidade edificada, isolada ou em prédio coletivo,
destinada a uso comercial ou de prestação de serviços, podendo
localizar-se no térreo, subsolo, sobreloja, terraço ou em galeria;
VII – cobertura simples: unidade sem paredes ou fechada
em até dois lados, sustentada por colunas e coberta com telhas de
qualquer espécie ou de diversos tipos na mesma unidade;
VIII – casa em condomínio ou em loteamento fechado:
quando a unidade com tipo de construção “casa” estiver localizada em
área de condomínio ou loteamento fechado;
IX – construção em área de vulnerabilidade social: quando
se tratar de casa construída em loteamento sem logradouros definidos,
com ausência de urbanização e outros aparelhos urbanos, com

construção de material de pequena resistência às intempéries ou quando
se tratar de palafita em terreno com grande declividade ou alagadiço;
X – galpão fechado: edificação coberta com pé direito
acima de 3,00 m (três metros) nas paredes laterais e aproximadamente
6,00 m (seis metros) no vão central, para fins de depósito, sala de
produção, oficinas, etc.;
XI – galpão aberto: edificação coberta com pé direito acima
de 3,00 m (três metros) nas extremidades laterais e aproximadamente
6,00 m (seis metros) no vão central, sem paredes definidas em pelo
menos dois lados, para fins de garagens de veículos, aquáticos,
terrestres e aéreos, garagens, e outras prestações de serviços;
XII – posto de combustível: edificações para uso exclusivo
de posto de abastecimento de combustíveis, compreendendo a área de
bombas, pontos de lavagem e de troca de óleo e pequenos prédios de
administração, inclusive lojas de conveniência ou de acessórios de
veículos;
XIII – arquitetura especial: unidades com projeto
arquitetônico específico e uso diferenciado que exija o uso de materiais
de revestimento e acabamento específicos tais como centros médicos e
hospitalares, bancos, teatros e cinemas, terminais de passageiros
portuários e aeroportuários, hotéis temáticos, etc.;
XIV – edificação para uso industrial: construção
especialmente projetada para fins industriais leve ou pesada podendo ter
dependência administrativa; e
XV – outros: edificações que não se enquadrem em
nenhum dos itens anteriores.
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, são considerados os
seguintes fatores corretivos dos terrenos:
I – fator de situação na quadra:
a) esquina/mais de uma frente: situação em que o lote
possui frente para mais de um logradouro, exceto quando este ocupar a
quadra inteira;
b) meio de quadra: situação em que o lote possui apenas
uma frente para o logradouro;
c) quadra: situação em que o lote ocupa toda a quadra;
d) vila: conjunto de habitações independentes em edifícios
isolados, agrupados, geminados ou superpostos, de modo a formarem
ruas ou praças interiores, sem caráter de logradouro público;
e) encravado: situação em que o acesso à unidade se dá
por beco sem saída, passagem forçada ou servidão; e
f) gleba: imóvel não parcelado e não edificado, una e
indivisível, de área igual ou superior a 10.000 m² (dez mil metros
quadrados); para efeito de aplicação deste conceito, considera-se não
edificado o imóvel com área total construída inferior a 1/9 (um nono) da
área do terreno.
II – fator de topografia:
a) plano: terreno com caimentos suaves, com declividade
inferior a 5% (cinco por cento);
b) aclive: terreno com declividade para frente;
c) declive: terreno com declividade para os fundos; e
d) irregular: terrenos com depressões ou elevações
generalizadas.
III – fator de pedologia:
a) normal: terreno localizado em área não sujeita a
inundações periódicas;
b) inundável + 50% (cinquenta por cento): terreno
localizado em local brejoso, com curso d´água, perene ou não, que o
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atravesse, tangencie ou posicionado próximo a este, de maneira tal que
em certa época do ano haja inundações sobre este em mais de 50%
(cinquenta por cento) da área em planta; e
c) inundável - 50% (cinquenta por cento): terreno
localizado em local brejoso, com curso d´água, perene ou não, que o
atravesse, tangencie ou posicionado próximo a este, de maneira tal que
em certa época do ano haja inundações sobre este em menos de 50%
(cinquenta por cento) da área em planta.
IV – fator de limitação:
a) murado: lote de terreno com estrutura divisória,
construída com paredes em alvenaria ou concreto, em pelo menos 03
(três) dos seus limites, com pelo menos 1,80 m (um metro e oitenta
centímetros) de altura;
b) cerca ou similar: lote de terreno que possua estrutura
divisória construída com paredes em madeira ou estruturas em tela
alambrado em pelo menos 03 (três) dos seus limites; e
c) não murado: lote de terreno que não possua muro ou
cerca ou similar.
V – fator de calçamento:
a) com calçada: melhoramento realizado no passeio
público, na parte frontal do lote que permita a livre passagem de
pedestres e de outros usuários, de acordo com as posturas públicas e as
normas de acessibilidade;
b) sem calçada: inexistência de melhoramento no passeio
na parte frontal do lote ou que não permita a livre passagem de
pedestres e de outros usuários, ou não atenda as posturas públicas e as
normas de acessibilidade.
Art. 4º Para os efeitos deste Decreto, os fatores corretivos
das edificações são os seguintes:
I – fator de alinhamento:
a) alinhada: considera-se alinhada a edificação que estiver
construída no limite do lote com logradouro e no caso de terreno de
esquina, o alinhamento será considerado apenas em relação à fachada
principal; e
b) recuada: considera-se recuada a edificação não
posicionada no limite do terreno com o logradouro.
II – fator de situação no lote:
a) isolada: considera-se isolada a edificação, ou conjunto
de edificações, que em todas as direções se encontrarem afastadas em
relação aos limites do lote;
b) conjugada: considera-se conjugada a edificação, ou
conjunto de edificações, que tiverem uma das suas paredes construídas
em pelo menos um dos limites laterais ou dos fundos do terreno, salvo
no caso dos terrenos de esquina quando as edificações tiverem uma das
suas paredes somente na linha de esquina do lote; e
c) geminada: quando da existência de paredes comuns a
mais de uma unidade imobiliária localizadas em lotes distintos.
III – fator de posição da unidade construída:
a) frente: edificação posicionada na parte frontal do lote;
b) fundos: quando dividida em várias unidades imobiliárias,
a edificação esteja posicionada nos fundos do lote;
c) superposta frente: quando dividida em várias unidades
imobiliárias em um mesmo lote, a edificação esteja posicionada na parte
frontal do lote, em pavimento acima do térreo;
d) superposta fundos: quando dividida em várias unidades
imobiliárias em um mesmo lote, a edificação esteja posicionada na parte
lateral ou nos fundos do lote, em pavimento acima do térreo;
e) sobreloja: unidade imobiliária localizada em mezanino;
f) galeria: unidade localizada em um conjunto de unidades
em uma mesma edificação; e
g) vila: conjunto de edificações localizadas em um mesmo
lote, com unidades imobiliárias.
Art. 5º Ficam estabelecidos os seguintes índices
componentes da edificação:
I – estrutura:
a) alvenaria: quando o imóvel for totalmente construído em
alvenaria, tijolos e argamassa, não apresentando estrutura de concreto
identificável;
b) madeira ou taipa: quando a estrutura da edificação,
pilares e vigas, for de madeira ou taipa;
c) metálica: quando a estrutura da edificação, vigas e
pilares, for de aço ou similar;

d) concreto: quando a estrutura da edificação, pilares,
vigas e lajes, forem em concreto armado; e
e) mista: quando a estrutura da edificação for parte de
alvenaria e parte de madeira.
II – cobertura:
a) palha/zinco: quando a cobertura da edificação for de
palha, folhas de zinco, alumínio ou alumínio zincado, apoiadas em ripas
de madeira ou diretamente nas paredes;
b) cimento amianto: quando a cobertura for construída de
telhas de material fibrocimento ou cimento amianto, apoiado e
parafusado sobre peças de madeira;
c) telha de barro: quando a cobertura for de telha de barro,
apoiada em ripado de madeira e apoiada em tesouras ou vigas de
madeira;
d) laje: quando a cobertura for de laje de concreto armado,
impermeabilizada ou não, e apoiada em vigas ou diretamente sobre
paredes; excluem-se desta classificação as lajes meramente de forro;
e) metálica: quando a estrutura do telhado, constituída de
tesouras, vigas ou terças, caibros e ripa, qualquer que seja o tipo de
telha usada, forem de material exclusivamente metálico; e
f) outro: quando se tratar de tipo de cobertura que não se
enquadre nos itens anteriores.
III – paredes:
a) taipa: paredes constituídas de entrelaçado de bambu ou
ripas de madeira, com os espaços preenchidos de argamassa de argila;
b) madeira-simples: paredes constituídas de peças de
madeira com espessura de até 1 (uma) polegada, unidas por ripas ou
marchetadas, que permitam a sua perfeita vedação;
c) madeira-dupla: paredes constituídas por peças de
madeira com espessura maior que 1 (uma) polegada ou duplicadas, com
acabamento nas duas faces;
d) concreto: quando as paredes forem de concreto
simples, ciclópico armado ou celular;
e) especial: quando as paredes forem constituídas de
vidro, tijolos de vidro, divisórias de qualquer tipo, gesso acartonado ou
outro material especial;
f) alvenaria: quando as paredes forem constituídas de
blocos de tijolo de cimento, cerâmico, solo-cimento ou tijolo refratário;
g) sem: quando não existirem paredes internas ou
externas na edificação; e
h) outro: quando se tratar de tipo de parede que não se
enquadre nos itens anteriores.
IV – revestimentos da fachada:
a) emboço: quando a parede da fachada for revestida por
argamassa diretamente sobre chapisco ou sobre a parede bruta;
b) reboco: quando a parede da fachada receber
argamassa fina ou especial sobre parede já emboçada;
c) material cerâmico: quando a fachada principal estiver
parcial ou totalmente revestida com material cerâmico vitrificado ou não;
d) madeira: quando a fachada for revestida totalmente por
madeira simples ou dupla, marchetadas, tabiques, lambris ou tacos;
e) especial: quando a parede for revestida, total ou
parcialmente, com material especial tipo tijolos de vidro, pedras
especiais decorativas, madeira trabalhada especial; e
f) sem: quando não houver revestimento na fachada sobre
paredes brutas de tijolos ou quando não houver paredes de fachada.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento
e Tecnologia da Informação – SEMEF expedirá portaria para estabelecer
quais os outros dados informativos obtidos pela repartição competente
que serão adotados como critério para a obtenção do valor venal de
avaliação do imóvel, nos termos dispostos no art. 8º da Lei nº 1.628, de
30 de dezembro de 2011.
CAPÍTULO II
DO LANÇAMENTO DO IPTU
Art. 7º O lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana – IPTU será feito de ofício, anualmente, por
meio de ato normativo editado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
levando-se em conta a situação da unidade imobiliária no exercício
imediatamente anterior, e será efetuado no nome do contribuinte
constante no Cadastro Imobiliário Municipal, com base nos elementos
cadastrais.
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§ 1º Admitir-se-á o lançamento e a revisão de lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
referido no caput deste artigo durante o exercício, devendo ser
observado:
I – o prazo de pagamento em cota única ou
parceladamente, em até 12 (doze) parcelas mensais, conforme dispuser
o decreto anual de lançamento, coincidindo a data da primeira parcela
com aquela fixada para cota única; e
II – o prazo de impugnação de 30 (trinta) dias, contado da
data do vencimento da cota única ou primeira parcela.
§ 2º O disposto nos incisos I e II do §1º deste artigo, referese a lançamento ou revisão de lançamento efetuado de ofício, não
decorrente de impugnação interposta pelo sujeito passivo.
§ 3º A atualização de dados cadastrais decorrentes de
modificação física havida no imóvel durante o exercício será
considerada, para efeito de lançamento, a partir do exercício seguinte:
I – ao da conclusão da unidade predial, reforma ou
aumento ou da ocupação quando esta ocorrer antes; e
II – ao da ocorrência ou da constatação, nos demais casos.
Art. 8º O lançamento do IPTU será efetuado para cada
imóvel, com base nas informações existentes no Cadastro Imobiliário
Municipal e poderá ser impugnado pelo sujeito passivo, seja contribuinte,
responsável solidário, ou representante legal, por meio do pedido de
revisão de lançamento, até trinta dias após a data do vencimento da cota
única ou primeira parcela, por meio do Portal Eletrônico da Prefeitura de
Manaus, no MANAUSFACIL, nos PAC’s ou em qualquer ponto de
atendimento da SEMEF, adequando-se questões de natureza
operacional em portaria expedida pela referida Secretaria.
§ 1º A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário até a decisão definitiva na esfera administrativa, sendo
que, as impugnações acompanhadas do recolhimento do imposto dentro
do prazo estabelecido para defesa, em virtude de alterações de dados
cadastrais pelo próprio contribuinte, ficam dispensadas da formalização
de entrega de documentos junto aos pontos de atendimento da SEMEF,
presumindo-se a defesa por meio do pagamento do tributo.
§ 2º A dispensa referida no §1º deste artigo, não impede o
contribuinte de protocolar a defesa que julgar oportuna, apensando,
também, os documentos dispostos neste decreto e aqueles que julgar
necessários à sua impugnação.
§ 3º No caso de pagamento realizado antes da decisão
administrativa, a quantia recolhida será aproveitada para a quitação
definitiva do débito, observado o disposto nos incisos I a III do art. 30 da
Lei n.º 1.628, de 30 de dezembro de 2011.
Art. 9º As impugnações decorrentes das situações
dispostas no art. 27 da Lei n.º 1.628, de 30 de dezembro de 2011, serão
julgadas conforme o Procedimento Administrativo Tributário definido na
legislação tributária municipal, podendo ser recolhido o IPTU de acordo
com os seguintes critérios:
I – quando o sujeito passivo não tiver convicção quanto à
ilegitimidade ativa ou passiva, poderá recolher o imposto no valor em
que foi lançado; e
II – quando o sujeito passivo entender que o vício não o
exime do recolhimento total do tributo deverá recolher o valor que julgar
correto, por meio do Documento de Arrecadação Municipal – DAM
Avulso, seja por meio do Portal Eletrônico da Prefeitura de Manaus, no
MANAUSFACIL, nos PAC’s ou em qualquer ponto de atendimento da
SEMEF.
§ 1º Quando o vício for sanável, será efetuada a revisão de
lançamento, devendo o sujeito passivo efetuar o recolhimento do
imposto ou de sua diferença, solicitar restituição ou compensação,
observados os procedimentos e critérios legais e regulamentares
estabelecidos para a situação prevista para o inciso III do artigo anterior
deste Decreto, bem como, no que couber, as disposições estabelecidas
no §1º do art. 18 da Lei n.º 1.628, de 30 de dezembro de 2011.
§ 2º Quando da ocorrência de vício formal insanável,
deverá ser efetuado novo lançamento, se couber, garantindo ao
contribuinte todos os direitos e deveres referentes ao prazo de
recolhimento e impugnação constantes no art. 18 da Lei n.º 1.628, de 30
de dezembro de 2011.
Art. 10. A decisão proferida quanto ao pedido de revisão,
na forma do art. 29 da Lei n.º 1.628, de 30 de dezembro de 2011, poderá
ensejar os seguintes resultados:

I – na improcedência do pedido, o contribuinte deverá
recolher a diferença do imposto devido, com incidência dos encargos
moratórios estabelecidos na legislação, incidente sobre as parcelas
vencidas, de conformidade com as datas de vencimento do Decreto
anual de lançamento, ficando sujeito a eventuais sanções estabelecidas
na Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011;
II – na procedência do pedido, o contribuinte será
cientificado, promovendo-se a competente alteração cadastral e
retificação do lançamento, com a efetiva quitação decorrente do IPTU
pago por meio de emissão de DAM com valores corrigidos, devendo ser
creditado ao histórico de recolhimento da matrícula do imóvel do sujeito
passivo, a diferença de tributo recolhido à maior, se houver, podendo
este valor ser objeto de restituição, compensação, ou ser aproveitado
para lançamentos posteriores, conforme opção manifestada pelo
interessado, observada a legislação municipal aplicável; e
III – se parcialmente procedente, proceder-se-á à revisão
cadastral e retificação do lançamento, devendo o contribuinte recolher a
diferença do tributo devido, com os encargos moratórios incidentes, em
conformidade com as datas de vencimento do Decreto anual de
lançamento.
CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Art. 11. Fica instituída a Declaração Mensal Imobiliária
Eletrônica – DMI-e, visando manter banco de dados junto à SEMEF que
contenha informações sobre as operações relativas a alienações e
construções de imóveis realizados por imobiliárias, incorporadoras e
construtoras, as quais deverão ser emitidas na data da entrega oficial
das chaves ou da conclusão da edificação.
§ 1º Além das imobiliárias, incorporadoras e construtoras,
ficam também obrigados a enviar a DMI-e, em modelo específico, os
oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis e Notas, visando informar,
dentre outros, os atos que lhes são próprios, a inscrição, averbação,
escrituração, de imóveis e direitos a eles relativos, fixada a data do envio
até o dia 30 (trinta) do mês subsequente às operações realizadas,
devendo a declaração conter as seguintes informações:
I – identificação completa do declarante e do responsável
pelas informações;
II – identificação completa do adquirente e do alienante,
inclusive com CPF e endereço para correspondência;
III – dados referentes à transação imobiliária tais como
tipo, valor e data da operação; e
IV – dados que permitam inscrever ou atualizar o cadastro
imobiliário municipal.
§ 2º Portaria expedida pela SEMEF disciplinará o conteúdo
completo da DMI-e, visando à elaboração ou aquisição de um sistema
ou software específico para esse fim.
Art. 12. É vedado ao proprietário, titular do domínio útil ou
possuidor a qualquer título de bem imóvel, impedir o acesso de
autoridade competente ou pessoa contratada pela Administração
Pública, para proceder à medição do imóvel para efeito de atualização
cadastral, cadastramento, recadastramento ou atendimento a pedido de
revisão de lançamento do IPTU, decorrente de solicitação ou
impugnação do contribuinte ou responsável, bem como negar-se a exibir
documentos, comprovantes de recolhimento, ou outro documento
vinculado ao imóvel, quando lhe for solicitado.
§ 1º O impedimento ou a inviabilização de acesso ao
imóvel, quando do pedido de revisão de lançamento por impugnação,
implicará em seu imediato arquivamento, além da possibilidade de
aplicação de sanções definidas na legislação municipal.
§ 2º O impedimento será caracterizado pela negação
expressa ou tácita de acesso ao imóvel, considerando-se como tácita a
ausência de pessoa que permita o acesso ao imóvel.
§ 3º A inviabilização decorre no caso de imóvel cravado em
área coberta por vegetação densa ou por acidentes topográficos, quando
for constatada a necessidade de meio de transporte especial ou que não
seja seguro à pessoa representante da fazenda referida no caput deste
artigo, por qualquer motivo, adentrar ao imóvel.
§ 4º A SEMEF, poderá expedir ato visando disciplinar os
procedimentos e critérios a serem adotados para a atualização cadastral,
cadastramento, recadastramento e atendimento a pedido de revisão de
lançamento.

DOM | Edição 4163 | Página 3

Manaus, terça-feira, 11 de julho de 2017

Art. 13. O adquirente ou cessionário de imóvel ou de
direito real a ele relativo, de pessoa física ou jurídica, isenta ou imune ao
IPTU, fica obrigado a comunicar sua situação junto ao Cadastro
Imobiliário Municipal, no prazo de trinta dias, contado da data da
assinatura do contrato ou qualquer outro documento que dê suporte a
essa operação, seja por meio do Portal Eletrônico da Prefeitura de
Manaus, no MANAUSFACIL, nos PAC’s ou em qualquer ponto de
atendimento da SEMEF.
Parágrafo único. A obrigação referida no caput aplica-se
também ao transmitente ou cedente do imóvel ou do direito real a ele
relativo.
CAPÍTULO IV
DO PAGAMENTO DO IPTU
Art. 14. O IPTU poderá ser recolhido integralmente em
cota única, ou, a critério do Poder Executivo Municipal, em até 12 (doze)
parcelas mensais e sucessivas, sendo facultada a aplicação de
descontos diferenciados ao contribuinte que optar pelo pagamento do
tributo por meio de débito automático bancário, ou em outras
modalidades de pagamentos.
§ 1º O Chefe do Poder Executivo poderá, por meio de ato
próprio, estabelecer as outras modalidades de pagamento a que se
refere o caput deste artigo, observada a sua aplicação apenas para o
ano fiscal a que se referir.
§ 2º O Chefe do Poder Executivo definirá, a cada exercício,
os percentuais dos descontos aplicáveis ao pagamento em cota única,
em débito automático, ou em outra modalidade de interesse da
Administração, observado o limite total máximo de 30% (trinta por cento).
Art. 15. O pagamento de cada parcela independe das
anteriores e não presume a sua quitação.
§ 1º A cobrança administrativa ou judicial de qualquer
parcela em atraso poderá ser realizada a partir da data do seu
inadimplemento, aplicando-se na inocorrência da disposição do § 2º
deste artigo, o seguinte procedimento:
I – no atraso de uma parcela em período superior a 90
(noventa) dias, será realizada a sua consolidação com os encargos
moratórios na data do vencimento da cota única ou primeira parcela,
ficando sujeita a inscrição em dívida ativa para posterior cobrança
executiva; e
II – no atraso de 02 (duas) parcelas, por período superior a
90 (noventa) dias, contado da primeira parcela inadimplida, será
realizada sua consolidação com os encargos moratórios na forma do
inciso I deste parágrafo.
§ 2º O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas,
consecutivas ou não, acarretará o vencimento antecipado do total da
dívida na data do vencimento da cota única ou primeira parcela, ficando
o contribuinte sujeito à cobrança administrativa ou executiva na forma da
legislação aplicável.
§ 3º O contribuinte poderá parcelar em UFM o débito do
IPTU do exercício em curso, antes, ou durante o vencimento das
parcelas lançadas, devendo ser realizada a consolidação de todo o
débito com os encargos moratórios incidentes, desde a data do
vencimento da cota única ou primeira parcela, aplicando-se juros
financeiros, à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês
calendário, a partir da data em foi realizado o parcelamento, sobre a
quantidade de parcelas financiadas, devendo o cálculo desse encargo
ser distribuído igualmente por todas as parcelas, de forma que cada uma
delas possua o mesmo valor em UFM.
§ 4º O parcelamento efetuado na forma do parágrafo
anterior obsta a participação do contribuinte em qualquer espécie de
programa de sorteios definidos no decreto de lançamento anual do IPTU.
CAPÍTULO V
ISENÇÃO DO IPTU
Art. 16. A área do imóvel reconhecida pelo Poder Público
Municipal como Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, nos
termos da Lei nº 886, de 14 de outubro de 2005, está isenta do
pagamento do IPTU, devendo o contribuinte observar os seguintes
procedimentos:
I – solicitar a isenção ao órgão competente da SEMEF, até
sessenta dias, contados da data da decretação da área como RPPN; e

II – recolher o IPTU da área não abrangida pela RPPN.
§ 1º A isenção referida neste artigo aplica-se ao IPTU do
exercício seguinte ao da decretação da RPPN.
§ 2º Para o exercício de 2012, os contribuintes que já
possuam RPPN em 2010, deverão efetuar essa solicitação até 30 (trinta)
dias após o vencimento da primeira parcela ou cota única, devendo
recolher o IPTU devido da área não abrangida pela reserva, na forma
disciplinada no art. 37 da Lei n.º 1.628, de 2011, por meio do DAM
avulso.
§ 3º A isenção que trata este artigo poderá ser cassada a
qualquer tempo se, constatado por meio de ação do órgão ambiental
municipal, destinação diversa ou uso indevido da RPPN que trata este
artigo, ou quando comprovada a inidoneidade da documentação
apresentada para obtenção da isenção referida, devendo o contribuinte
recolher o imposto devido, após a revisão de lançamento, sem prejuízo
da aplicação de outras sanções estabelecidas na legislação municipal.
Art. 17. Ficam isentos do pagamento do IPTU, pelo prazo
de 03 (três) anos, os imóveis de interesse histórico ou cultural, assim
reconhecidos pelo órgão municipal competente, que tenham suas
fachadas e coberturas restauradas em suas características
arquitetônicas originais, mediante requerimento dirigido ao setor
competente da SEMEF, instruído com a seguinte documentação:
I – laudo de conclusão da obra de restauração de fachadas
e coberturas, concedido pelo órgão municipal competente; e
II – comprovação de uso residencial ou empresarial do
imóvel, neste caso observado o disposto no parágrafo seguinte, por meio
de declaração concedida pelo órgão municipal de controle urbano.
§ 1º O imóvel objeto da isenção deverá cumprir a sua
função social, nos termos da legislação aplicável, devendo, quando sua
utilização envolver o exercício de atividade econômica, esta observar o
licenciamento concedido pelo Poder Público Municipal.
§ 2º Em caso de deferimento, a isenção será concedida a
partir do ano subsequente àquele em que foi protocolado o pedido,
devendo este ser efetuado no prazo máximo de 01 (um) ano após a
conclusão da obra.
§ 3º O projeto de restauração das fachadas e coberturas
deverá ser aprovado pelo órgão municipal competente, especialmente
para verificar se atende ao interesse histórico e cultural.
Art. 18. Ficam isentas do pagamento do IPTU, as pessoas
passivas de obrigação tributária que provem possuir um único imóvel e
nele residam, desde que, outro não possuam o cônjuge, filho menor ou
maior inválido e, a renda familiar não seja superior a 03 (três) salários
mínimos.
§ 1º Para efeitos desta Lei, considere-se renda familiar, o
produto do trabalho das pessoas economicamente ativas que integram a
família e residam no imóvel objeto da isenção.
§ 2º A prova de propriedade será feita pelo traslado do
registro Imobiliário ou, pela Promessa de Compra e Venda devidamente
registrada, ou outro documento que comprove a posse do imóvel.
§ 3º A prova de renda familiar será feita:
I – com a apresentação do contracheque;
II – por atestado do órgão de Assistência Social do
Município, no caso de desempregados e de pessoas reconhecidamente
carentes de recursos financeiros; e
III – com outras provas idôneas que mereçam credibilidade
e aceitação.
§ 4º Para a concessão de isenção, o contribuinte deverá
instruir o pedido escrito à SEMEF, devidamente acompanhado dos
documentos necessários.
§ 5º A concessão da isenção efetivar-se-á por ato do
Prefeito.
§ 6º A concessão terá um prazo de validade de 03 (três)
anos, findo os quais se tornará sem efeito, restabelecendo-se a
obrigação tributária.
§ 7º Se o contribuinte continuar na mesma situação que
ensejou o beneficio, deverá requerer novamente a isenção, na forma da
Lei.
§ 8º No caso de venda ou outra transação relativa ao
imóvel, objeto de isenção conferida por esta Lei, a isenção tornar-se-á
sem efeito, passando o adquirente da posse, da propriedade ou do
domínio útil, a ser sujeito passivo da obrigação tributária a partir da data
de aquisição da posse, da propriedade ou do domínio útil do imóvel.
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Art. 19. Ficam isentos do pagamento do IPTU os imóveis
pertencentes aos portadores de doenças crônicas terminais, que
possuam um único imóvel e nele residam.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo se referem
às seguintes moléstias: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada.
§ 2º Para a concessão do benefício previsto no parágrafo
anterior, é necessária a concessão de laudo médico expedido por Junta
Médica da Secretaria Municipal de Saúde, onde possa ser comprovado
de que o contribuinte é portador de doença crônica terminal.
§ 3º Para a concessão do benefício, o paciente deverá
apresentar á Junta Médica, exames e diagnósticos, bem como exames
complementares que se fizerem necessários para a devida comprovação
da condição de portador de doença crônica terminal.
§ 4º A isenção aplica-se também aos Portadores de
Necessidades Especiais – PDE’s, proprietários ou não, que estejam
contemplados nos programas sociais dos governos federal, estadual e
ou municipal.
CAPÍTULO VI
INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 20. O lançamento das penalidades será efetuado pela
autoridade fiscal competente, por meio do auto de infração e intimação,
quando decorrente de procedimento administrativo fiscal, ou por meio de
notificação de lançamento, quando detectado por outros instrumentos
pela administração fazendária, observadas as seguintes formalidades e,
subsidiariamente, o Procedimento Administrativo Tributário ou
Procedimento Administrativo Fiscal e Legislação Municipal vigente:
I – quando da lavratura de auto de infração e intimação, a
ciência será dada diretamente ao contribuinte ou representante legal, ou,
alternativamente por meio de edital publicado no Diário Oficial do
Município ou jornal de grande circulação no Município; e
II – quando da notificação de lançamento, por meio de
correspondência com Aviso de Recebimento ou, alternativamente, por
meio edital publicado no Diário Oficial do Município ou jornal de grande
circulação no Município.

IV – será comparado o valor venal do imóvel, conforme o
critério descrito no inc. I deste artigo, com os valores venais do imóvel
obtidos utilizando-se os critérios descritos nos incisos II e III, deste
artigo; e
V – será considerada manifestamente injusta ou
inadequada a tributação de IPTU caso o valor venal obtido utilizando-se
o critério descrito no inciso I resultar superior ao maior valor venal obtido
pelos métodos descritos nos incisos II e III, deste artigo.
§ 1º Quando não houver as transações imobiliárias
descritas no inc. III do caput deste artigo, será comparado o valor venal
do imóvel obtido utilizando o critério descrito no inc. I deste artigo com o
valor venal do imóvel obtido utilizando o critério descrito no inc. II deste
artigo.
§ 2º Na hipótese de ser constatada a tributação
manifestamente injusta ou inadequada, a revisão dos valores lançados
será efetuada utilizando como base de cálculo o maior valor venal obtido
pelos critérios previstos nos incisos II e III do caput deste artigo.
§ 3º A revisão dos valores de IPTU mediante revisão de
ofício será efetivada por ato do Secretário da SEMEF ou do
Subsecretário da Receita, que descreverá a motivação para a revisão e
a abrangência dos imóveis alcançados pela revisão, observando o
período decadencial do tributo.
§ 4º Os contribuintes que tenham os seus valores
revisados, serão notificados do novo lançamento, para que possam
realizar o pagamento ou impugnar o lançamento, no prazo previsto na
legislação tributária.
§ 5º Quando a revisão de ofício dos valores de IPTU
alcançar imóveis que estejam em processo de inscrição ou inscritos em
dívida ativa, com ou sem execução judicial, a Procuradoria Geral do
Município – PGM será comunicada dos novos valores para emissão de
nova CDA.
Art. 22. As omissões deste Decreto e as necessárias
normas suplementares serão supridas pelo Secretário Municipal de
Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação – SEMEF.
Art. 23. Fica revogado o Decreto nº 1.539, de 27 de abril
de 2012.
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 11 de julho de 2017.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. Nos casos singulares de imóveis para os quais a
aplicação dos procedimentos previstos na Lei nº 1.628, de 30 de
dezembro de 2011 possa conduzir a tributação manifestamente injusta
ou inadequada, o órgão competente poderá rever os valores venais,
base de cálculo do IPTU, por solicitação do contribuinte ou de ofício,
adotando a seguinte metodologia:
I – será calculado o valor venal do imóvel, utilizando suas
características existentes no Cadastro Imobiliário Municipal, atualizadas
no ato da revisão do lançamento, com o valor do metro quadrado da
construção e do valor do metro quadrado do terreno estabelecidos nos
Anexo I e II da Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011, com as
modificações estabelecidas na Lei nº 2.192, 28 de dezembro de 2016, e
todos os demais procedimentos constantes do Anexo IV da referida Lei;
II – será calculado o valor venal do imóvel, utilizando suas
características existentes no Cadastro Imobiliário Municipal, atualizadas
no ato da revisão do lançamento, com o valor do metro quadrado da
construção estabelecido no Anexo I da Lei nº 1.628, de 30 de dezembro
de 2011 e o valor do metro quadrado do terreno correspondente ao valor
do bairro ou do polo de valorização onde se localizar o imóvel revisado
de acordo com a Tabela dos Valores Básicos dos Bairros e Logradouros,
publicada pela Procuradoria Geral do Município – PGM no sítio da
Prefeitura Municipal de Manaus – PMM e em vigor na data da revisão do
lançamento, mantendo-se os demais critérios determinados no Anexo IV
da referida Lei;
III – quando da existência de transação imobiliária, será
apurado o valor venal utilizado como base de cálculo na emissão de guia
de lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos
– ITBI para o imóvel avaliado a partir de 01 de janeiro de 2012, mais
recente e efetivamente paga, observando se as características físicas
são as mesmas do imóvel em processo de revisão;

DECRETO Nº 3.749, DE 11 DE JULHO DE 2017
DISPÕE sobre os procedimentos e rotinas
para inclusão, alteração e cancelamento
cadastral dos imóveis no Cadastro Imobiliário
Municipal, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os
procedimentos e rotinas para inclusão, alteração e cancelamento de
dados de imóveis no Cadastro Imobiliário do Município de Manaus;
CONSIDERANDO os despachos nº 24/2017 e nº 29/2017
– ASTEC/SEMEF;
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CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o
procedimento de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
de que trata o art. 53 da Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011; e

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.573/2017 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos dos Processos
nº 2017/19309/19630/02495 e nº 2017/19309/19630/03051,

Art. 5º A inclusão, a atualização, a alteração e o
cancelamento cadastral serão promovidos nos casos:
I – de requerimento ou de comunicação do contribuinte ou
de seu representante legal;
II – de requerimento ou de comunicação de quaisquer dos
condôminos, em se tratando de condomínio; e
III – de ofício, em se tratando de patrimônio federal,
estadual ou municipal, ou de suas entidades autárquicas e fundações.
§ 1º Os procedimentos dispostos neste artigo, decorrentes
do requerimento de que tratam os incisos I e II, somente poderão ser
efetivados mediante processo administrativo formulado pelo interessado,
ou de ofício pela autoridade administrativa quando os pedidos deixarem
de ser realizados no prazo legal, independentemente da aplicação das
penalidades previstas em lei.
§ 2º A inclusão, o cancelamento e a comunicação de
alteração das informações cadastrais são obrigatórias e devem ser
requeridas separadamente para cada imóvel do contribuinte, admitindose o desmembramento da inscrição nas situações previstas neste
Decreto.
§ 3º As informações cadastrais poderão ser atualizadas de
ofício pela Administração Tributária quando forem detectados erros de
digitação ou para corrigir registros que não guardem consonância com
os documentos que foram utilizados como base para a inclusão ou a
alteração de dados.

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os procedimentos e
rotinas para inclusão, alteração e cancelamento dos dados dos imóveis
no Cadastro Técnico Municipal, inclusive os de propriedade de órgãos
públicos.
Art. 2º O Cadastro Técnico Municipal, instituído pelo
art. 71 da Lei nº 1.697, de 20 de dezembro de 1983, e gerido pela
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno – SEMEF, consiste em um conjunto de informações sobre o
parcelamento do solo urbano e suas benfeitorias, contendo a descrição
geométrica das parcelas e outras informações de interesse fiscal e
tributário em plantas, mapas e boletins de informações cadastrais,
armazenados em meio físico ou digital, com auxílio de ferramentas de
geotecnologias e outros sistemas de informática, denominado Cadastro
Imobiliário Municipal – CIM.
Art. 3º Os imóveis localizados na zona urbana e de
transição urbana de Manaus, ainda que isentos ou imunes ao Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU ficam sujeitos à inscrição no CIM.
Art. 4º Para efeito de organização e controle das
informações no CIM serão utilizadas as seguintes definições:
I – distrito: região correspondente às zonas de ocupação
urbana, expansão urbana e rural;
II – setor fiscal: divisão das zonas de ocupação, delimitado,
sempre que possível, por vias, logradouros públicos, acidentes
topográficos ou divisas de propriedades, obedecendo, sempre que
possível, à homogeneidade de uso e forma de ocupação do solo urbano;
III – quadra: região compreendida no interior de uma
poligonal que pode ser limitada por logradouros, rios ou vertentes de
morros adjacentes, ou áreas verdes;
IV – face de quadra: cada um dos limites da quadra em
contato com logradouros, rios ou vertentes de morros adjacentes;
V – lote: terreno ou porção de terreno situado à margem de
logradouro público descrito e assinalado por título de propriedade ou
documento equivalente;
VI – unidade: individualização de uso ou de propriedade de
um mesmo lote;
VII – digito verificador: algarismo de autenticação para
verificar a validade e a autenticidade do valor numérico da inscrição
cadastral;
VIII – matrícula: número do cadastro fiscal da unidade
imobiliária no CIM;
IX – inscrição cadastral: código composto pela sequência
dos números do distrito, setor fiscal, quadra, face de quadra, unidade
imobiliária e digito verificador, correspondente a cada unidade imobiliária
cadastrada no CIM;
X – inclusão cadastral: procedimento utilizado para gerar
uma matrícula no CIM, com a finalidade de referenciar um bem imóvel a
seu proprietário ou posseiro;
XI – alteração cadastral: qualquer procedimento de
atualização das informações cadastrais em decorrência de mudança de
titularidade, do uso e ocupação das unidades ou de outras
características do imóvel; e
XII – cancelamento cadastral: procedimento que visa a
retirar do CIM as informações dos imóveis devido a procedimentos de
desmembramento ou remembramento, desapropriação para uso público,
perecimento ou demolição de unidade existente em edificação
cadastrada em área de vulnerabilidade social, ou quando for detectada a
sobreposição de matrículas.

Art. 6º A solicitação de inscrição e a comunicação de
alteração cadastral devem ser efetuadas em requerimento próprio na
base de gestão de processos eletrônicos, disponibilizados no portal de
serviços da SEMEF, na rede mundial de computadores, ou qualquer
ponto de atendimento ao contribuinte, disponibilizados nos Pronto
Atendimento ao Cidadão – PAC e SEMEF, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ocorrência dos referidos eventos.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS
Seção I
Dos Registros das Informações Cadastrais
Art. 7º O cadastro será formado pelos registros dos dados
da inscrição, das respectivas atualizações e alterações, ainda que tais
ações possam ser operadas de ofício, por meio de outros instrumentos
obtidos pelo órgão fiscal.
Art. 8º Os dados dos imóveis no CIM serão organizados
por inscrição cadastral, individualizando a unidade imobiliária por um
número de cadastro, denominado “matrícula”, que será utilizado como
referência do imóvel para todos os efeitos tributários no Município de
Manaus.
Parágrafo único. A cada imóvel ou unidade imobiliária
corresponderá uma única matrícula.
Art. 9º Cada matrícula será referenciada por um código
numérico denominado “inscrição cadastral”, composto sequencialmente
por 01 (um) dígito para identificar o “distrito”, 02 (dois) dígitos para o
“setor fiscal”, 04 (quatro) dígitos para a “quadra”, 01 (um) dígito para a
“face de quadra”, 04 (quatro) dígitos para a “unidade imobiliária” e 01
(um) para o “dígito verificador”.
Art. 10. As informações cadastrais de cada matrícula
devem ser organizadas de modo que sejam mantidas atualizadas, no
mínimo, as seguintes informações:
I – número da Inscrição Cadastral;
II – natureza do imóvel;
III – posição fiscal;
IV – status ou situação do imóvel;
V – dados da Inscrição Cadastral e do logradouro onde o
imóvel está localizado;
VI – endereço do imóvel e endereço para correspondência
no caso de imóveis territoriais;
VII – identificação do proprietário ou detentor;
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tributário;

VIII – identificação do contribuinte ou responsável

IX – informações cadastrais sobre o terreno, incluindo as
medidas de área e testada; e
X – informações sobre a edificação, no caso dos imóveis
construídos, incluindo as medidas da unidade, a área total edificada no
lote e o tipo de uso do imóvel.
Art. 11. Os eventos que promoverem a inclusão ou a
alteração das informações cadastrais do imóvel, com o nome ou código
de identificação do servidor responsável pela realização do evento
deverão ser registrados para cada matrícula, por data.
Seção II
Da Titularidade
Art. 12. A condição de proprietário ou detentor no CIM será
atribuída à pessoa física ou jurídica que comprovar a propriedade, posse
ou domínio útil, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I – compromisso particular de compra e venda ou permuta,
com firmas reconhecidas em serviço notarial;
II – compra e venda, permuta, instituição de direito real,
doação ou dação em pagamento, separação amigável, divórcio:
a) escritura pública; e
b) certidão narrativa de registro imobiliário;
III – sucessão hereditária:
a) formal de partilha em processo judicial de inventário, ou;
b) determinação judicial autorizando a transferência do
imóvel, ou;
c) escritura pública de inventário;
IV – ordem judicial; e
V – ato de composição ou alteração de capital social e
patrimônio de pessoas jurídicas e fundações: certidão narrativa de
registro de matrícula imobiliária contendo a alteração patrimonial.
Parágrafo único. A titularidade poderá ser determinada de
ofício quando houver elementos que comprovem a posse do imóvel,
atestada pela Administração Tributária, por meio de diligência fiscal, ou
quando não for possível a apresentação de algum dos documentos
elencados neste artigo, desde que haja indícios de que o interessado, na
alteração cadastral, é o possuidor do imóvel.
Art. 13. Será inscrito como titular do imóvel o seu
proprietário, o titular de seu domínio útil, ou, na falta do proprietário, o
possuidor do imóvel a qualquer título, que será coobrigado, em qualquer
caso.
§ 1º A critério da Administração Tributária, poderá ser
inscrito como titular do imóvel o promissário comprador e o detentor de
direito real que esteja no gozo da posse direta do bem imóvel.
§ 2º O cadastramento do imóvel efetuado em nome do
possuidor não exime o proprietário das obrigações tributárias, que por
elas responderá em caráter solidário, nos termos da legislação tributária.
§ 3º Havendo pluralidade de titulares, um deles será
expressamente identificado como titular principal e os demais serão
identificados e cadastrados como coobrigados, quer sejam
coproprietários, quer sejam possuidores.
§ 4º Somente será processada a inclusão ou a alteração
de titularidade mediante informação do número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ, da Receita Federal do Brasil.
Art. 14. Na falta de indicação de outro nome, será
identificado como contribuinte dos tributos imobiliários, referentes ao
imóvel cadastrado, o Proprietário ou Detentor.
Seção III
Dos Documentos para a Efetivação do Cadastro
Art. 15. A SEMEF, por meio de portaria do Subsecretário
da Receita, estabelecerá a documentação necessária que será exigida
do interessado nos processos de inclusão, cancelamento, atualização ou
alteração cadastral dos imóveis no CIM, de modo que sejam mantidas
atualizadas, no mínimo, as informações descritas no caput do art. 10
deste Decreto.

Art. 16. No caso do pedido de inclusão ou alteração
cadastral em áreas que possuam regularização no cadastro de registro
de imóveis correspondente é obrigatória a apresentação da Certidão
Narrativa do respectivo registro que comprove o domínio ou propriedade
do interessado.
Parágrafo único. Admite-se a alteração cadastral de
titularidade, para fins exclusivamente tributários, em nome do possuidor,
a qualquer título, que comprove a existência da posse por meio de
Declaração de Posse Mansa e Pacífica, contas de água, energia,
telefone fixo ou outros definidos em portaria do Subsecretário da
Receita.
Art. 17. Nas hipóteses em que o documento de
propriedade apresentado pelo interessado na alteração de titularidade ou
de qualquer dado cadastral não guardar correspondência com o titular
inscrito no CIM, será exigido do interessado, antes da realização do
registro da informação, um dos seguintes documentos:
I – matrícula do registro imobiliário e registros anteriores,
no caso da matrícula contar com menos de 20 (vinte) anos de abertura;
II – certidão vintenária de domínio, contendo a descrição
do imóvel;
III – sequência de contratos particulares de promessa de
compra e venda desde o titular lançado no Cadastro Imobiliário até o
atual promissário comprador; e
IV – declaração de Posse Mansa e Pacífica e de
responsabilidade tributária, conforme modelo estabelecido em portaria
do Subsecretário da Receita da SEMEF.
Art. 18. Nas áreas edificadas, pendentes de regularização
fundiária, somente serão aceitos para efetivação da inclusão
documentos públicos que comprovem a posse do imóvel, tais como
escritura particular de compra e venda, sentenças judiciais, contrato
particular de compra e venda com reconhecimento de firma em cartório,
ou outro instrumento público que ateste a propriedade e comprovante de
residência.
CAPÍTULO IV
DA INCLUSÃO DE IMÓVEIS
Seção I
Da Inclusão no Cadastro Imobiliário Municipal
Art. 19. A inclusão de imóveis no CIM será realizada,
obrigatoriamente, para as unidades imobiliárias que se formarem em
áreas de terrenos, com ou sem documentação imobiliária, em caráter
permanente, nas zonas urbana e de transição urbana, e de forma
facultativa para a rural.
Art. 20. A unidade imobiliária será cadastrada em função
da testada principal, sendo esta considerada a da entrada principal do
imóvel.
Parágrafo único. Tratando-se de imóvel não edificado, a
inscrição cadastral corresponderá à do endereço descrito no registro
imobiliário.
Art. 21. As unidades imobiliárias que ocuparem total ou
parcialmente logradouros públicos, áreas verdes, áreas de preservação
permanente, áreas destinadas a uso social nos loteamentos particulares
ou construções em área de vulnerabilidade social, desde que a
ocupação esteja consolidada com edificações de caráter permanente,
também poderão ser cadastradas para fins exclusivamente tributários.
§ 1º O cadastramento da unidade de que trata o caput
deste artigo será realizado observando-se a área total do terreno da
matrícula resultante, caso haja delimitação física de muro, ou com a
fração ideal de terreno da área total observando-se o procedimento
listado no Anexo IV da Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011.
§ 2º As unidades imobiliárias que estejam em processo de
desocupação pelo Poder Público ou em processo judicial de
desapropriação não poderão ser cadastradas.
Art. 22. Quando se tratar de imóvel não edificado, somente
poderão ser incluídos no CIM os lotes em áreas regularizadas e cujas
informações cadastrais possam ser extraídas de Certidão Narrativa do
Imóvel atualizada.
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Seção II
Dos Procedimentos e dos Efeitos Tributários de Desmembramento e
Remembramento de Lotes

uso geral do empreendimento assim como o seu percentual construído
para efeito de aplicação das alíquotas de que trata o art. 11 da Lei
nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011.

Art. 23. Quando em procedimentos de recadastramento ou
em processo administrativo, se constatar o desmembramento de lotes,
poderá ser realizado o cadastro das novas unidades imobiliárias,
alterando-se a matrícula antiga em relação à área efetivamente reduzida.
§ 1º Se a matrícula alterada possuir débitos de IPTU em
aberto, não sendo possível identificar o momento em que ocorreu o
desmembramento, os débitos tributários existentes serão mantidos na
matrícula antiga.
§ 2º Se a matrícula alterada possuir débitos de IPTU em
aberto e for possível, por meio de documento idôneo ou imagem aérea,
comprovar a data da formação efetiva da nova unidade imobiliária,
poderá ser revisado o lançamento do IPTU dos exercícios alcançados
pela documentação observando-se o prazo decadencial do tributo.

Art. 29. No registro das informações cadastrais das
matrículas localizadas em condomínios horizontais ou loteamentos
fechados, somente será atribuída a condição de existência de muro ou
de calçamento caso esses estejam presentes, fisicamente, no lote
individualizado da inscrição cadastral a que se referir.

Art. 24. Os procedimentos de cadastro para áreas
remembradas devem, em regra, manter a matrícula mais antiga, salvo
nos casos previstos neste Decreto.
Parágrafo único. As demais matrículas somente serão
canceladas após a quitação de eventuais débitos tributários em aberto,
quando ocorrerá de fato o remembramento.
Art. 25. Após o desmembramento, a Administração
Tributária, por meio do setor responsável pelo gerenciamento dos
tributos imobiliários, realizará os seguintes procedimentos:
I – identificar a natureza e o período de ocupação do
imóvel para cada matrícula criada;
II – recalcular os débitos de IPTU e suas taxas da
matrícula original referentes aos últimos 5 (cinco) anos, observando-se a
data da documentação apresentada que ensejou o desmembramento, a
natureza e o período da ocupação; e
III – lançar os débitos de IPTU e suas taxas para as
matrículas novas, referentes aos mesmos exercícios da matrícula
original de que trata o inc. II deste artigo, observando-se a natureza e o
período da ocupação.
Seção III
Dos Procedimentos para Constituição de Condomínio Edilício
Art. 26. O cadastro de condomínios verticais ou
horizontais, em empreendimentos aprovados pela entidade de regulação
e planejamento urbano municipal, somente poderá ser realizado a
pedido dos incorporadores com a apresentação do Registro Geral da
Incorporação do empreendimento e da respectiva certidão de “Habitese”.
Parágrafo único. Admitir-se-á, para efeitos tributários, o
cadastro das unidades individuais nos condomínios verticais ou
horizontais caso os documentos existentes ou apresentados pelos
interessados sejam suficientes para o cadastro da respectiva unidade
autônoma.
Art. 27. Para cada unidade autônoma formada em um
mesmo lote, será atribuído um número de matrícula, registrando-se as
medidas das unidades da Área Total do Terreno, da Área Total Edificada
e da Área da Unidade para fim de aplicação do Procedimento de Cálculo
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, constante no Anexo IV
da Lei nº 1.628, de 30 de dezembro de 2011.
§ 1º Para fins de obtenção da Área da Unidade serão
contabilizadas a área total privativa, incluindo as áreas de garagem,
descritas no memorial de incorporação, e as áreas de uso comum do
empreendimento, rateadas proporcionalmente a partir da área total
edificada descrita na respectiva certidão de “Habite-se”.
§ 2º Para os condomínios já cadastrados na data da
publicação deste Decreto, que ainda não possuam certidão de “Habitese”, o rateio das áreas de uso comum será realizado observando-se a
proporcionalidade entre área privativa de cada unidade e a área total
edificada, obtida pelos meios de que dispuser a Administração Tributária.
Art. 28. Para os condomínios em que as áreas comuns
sejam cadastradas em nome do condomínio, em matrícula autônoma,
será observada na identificação do tipo de uso do imóvel a natureza do

Art. 30. Após a inclusão ou cadastro de um condomínio,
vertical ou horizontal, ou nos loteamentos fechados, deverá ser realizado
o lançamento dos tributos imobiliários de cada unidade autônoma a partir
da data do “Habite-se”.
Parágrafo único. No caso de empreendimentos
pendentes de regularização ou cuja certidão de “Habite-se” seja
expedida em momento posterior a efetiva ocupação do imóvel, os
tributos imobiliários de que trata o caput deste artigo serão lançados de
ofício, a partir da data da constatação de existência de imóvel edificado,
obtida pelos meios de que dispuser a Administração Tributária, inclusive,
com apoio das imagens aéreas.
Seção IV
Para aplicação de imunidade ou isenção
Art. 31. A inscrição cadastral cuja propriedade ou domínio
útil for de pessoa imune ou cujo uso seja alcançado pelo instituto da
imunidade, terá essa condição indicada nas informações cadastrais da
matrícula e não poderá ter o IPTU lançado pela Administração Tributária,
após o registro desta condição, salvo se constatado, por meio de ação
fiscal ou em processo administrativo, que cessaram as condições que
fundamentaram a imunidade.
Art. 32. No caso de existência de débitos tributários no
CIM para a matrícula de imóvel em processo de mudança de titularidade,
cujo novo titular seja pessoa jurídica imune, após o deferimento da
alteração, a Administração Tributária observará os seguintes
procedimentos:
I – os débitos fiscais anteriores à data da efetiva alteração
de propriedade serão inscritos em dívida ativa em nome do CPF ou
CNPJ do contribuinte ou responsável anterior, observando a data em
que ocorreu juridicamente a alteração da propriedade;
II – os débitos fiscais posteriores a data da efetiva
alteração de propriedade deverão ser cancelados pela SEMEF; e
III – as alterações em relação aos débitos fiscais descritos
nos incisos I e II deste artigo serão comunicadas a Procuradoria Geral
do Município – PGM para os procedimentos de inscrição, alteração ou
cancelamento das certidões de dívida ativa, quando for o caso.
Parágrafo único. Quando não for possível precisar a data,
a Administração Tributária poderá presumir, pelos meios que dispuser, a
data da mudança de titularidade, no 1º (primeiro) dia do ano que se
identificar a posse.
Art. 33. A inscrição cadastral que seja alcançada pela
condição de isenção, conforme o prazo e outros critérios estabelecidos
na legislação tributária terá esta condição indicada em sua inscrição
estando sujeita ao lançamento de ofício do IPTU.
Parágrafo único. A quitação do IPTU lançado para
inscrição cadastral alcançada por isenção será realizada de ofício pela
administração tributária, após o lançamento que trata o caput deste
artigo.
CAPÍTULO V
DA EXCLUSÃO E SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS
Seção I
Do Cancelamento de Matrículas
Art. 34. A matrícula imobiliária será cancelada do CIM
quando da ocorrência das seguintes situações:
I – identificação de que sua área encontra-se integralmente
fora dos limites geográficos do Município de Manaus;
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II – duplicidade com outra matrícula;
III – erro no processo de cadastramento ou
recadastramento;
IV – desapropriação total da área do lote por interesse
público ou social para instalação de logradouros, praças e parques
públicos e outros bens de uso comum do povo;
V – decisão judicial;
VI – desmembramento integral para constituir área de
unidades autônomas em condomínio;
VII – quando deixarem de existir por remembramento da
área; e
VIII – outros motivos devidamente justificados em processo
administrativo.

do contribuinte ou responsável anterior à desapropriação, alterando a
posição fiscal da matrícula para “EM EXTINÇÃO”, extinguindo os débitos
posteriores à desapropriação, e sendo a matrícula cancelada após a
quitação desses débitos.
§ 2º Nos casos de desapropriação parcial, a área da
matrícula deve ser alterada, a área desapropriada subtraída, efetuandose a revisão dos valores após a desapropriação, observado o prazo
decadencial pala lançamento dos tributos imobiliários.
§ 3º No caso de desapropriação total para a instalação de
prédio destinado ao uso do ente expropriante, os dados de propriedade
da matrícula serão alterados para este novo proprietário ou detentor,
alterando a posição fiscal para “IMUNE”, cancelando os débitos
tributários imobiliários posteriores à desapropriação, se houver.

Seção II
Dos Efeitos da Sobreposição de Áreas de Matrículas

Art. 39. No caso previsto no § 3º do art. 38 deste Decreto,
havendo débitos de tributos imobiliários em aberto, referentes a períodos
anteriores à data da desapropriação serão mantidos os dados de
propriedade da matrícula no nome do expropriado até a quitação desses
débitos, alterando-se a posição fiscal para “EM EXTINÇÃO”, devendo
ser cancelado o imposto após a desapropriação.

Art. 35. Quando for constatada por meio de processo
administrativo a duplicidade de matrícula por sobreposição total ou
parcial de áreas serão observados os seguintes procedimentos:
I – quando identificada a sobreposição total de áreas por
inclusão ou alteração cadastral indevida, será cancelada a matrícula de
IPTU mais recente, com as devidas informações cadastrais atualizadas,
e revisão dos valores se for o caso, anulando-se eventuais débitos
tributários em duplicidade que tenham incidido sobre a área sobreposta;
II – em se tratando de sobreposição parcial de áreas, os
dados das inscrições serão atualizados, subtraindo a área sobreposta da
inscrição cadastral mais recente, e os valores revisados a partir da
constatação da duplicidade, sendo observado o prazo decadencial do
tributo; e
III – quando for constatada a ocorrência de inclusão de
matrículas novas, ignorando-se a existência de matrícula anterior, caso
englobe toda a área da matrícula mais antiga e esta possua débitos
anteriores à sobreposição, comprovada por documentos idôneos ou
imagens aéreas, nesta matrícula anterior será atribuída à posição fiscal
“EM EXTINÇÃO”, sendo os débitos cancelados a partir da data de
comprovação da duplicidade, devendo ser realizado o cancelamento
cadastral após a quitação dos débitos existentes.
§ 1º No caso de pedido de inclusão, atualização ou
regularização cadastral, em que a administração tributária identificar
previamente a sobreposição de área, total ou parcial, com outra(s)
matrícula(s) já existente(s), a área objeto de sobreposição será incluída
ou mantida na inscrição cadastral que tenha sido realizada por meio de
documento de registro público mais antigo, subtraindo-se as áreas
sobrepostas das demais matrículas.
§ 2º Para aplicação do disposto no § 1º deste artigo,
considera-se como sobreposição de área aquela descrita em matrículas
distintas de registros de imóveis, expedidas por um mesmo cartório que
possua jurisdição sobre a área registrada.
§ 3º Não se caracteriza sobreposição as áreas
cadastradas em comum dos condomínios de qualquer espécie e das
áreas onde não for possível precisar a qual matrícula específica
correspondam.
Art. 36. Na ocorrência de duplicidade de registros de uma
mesma área efetuada por cartórios de registros diferentes serão
considerados, para fins de cadastro, os dados existentes na Certidão
Narrativa do imóvel atualizada do Cartório de Registro com jurisdição
sobre a área cadastrada.
Art. 37. Salvo determinação judicial em contrário, serão
alteradas ou mantidas as informações cadastrais com base em
documento público mais antigo.
Seção III
Dos Efeitos da Desapropriação de Áreas de Matrículas
Art. 38. A matrícula da inscrição cadastral da área que for
submetida a processo de desapropriação total pela administração
pública federal, estadual ou municipal será cancelada, sendo extintos os
débitos tributários imobiliários incidentes sobre a matrícula a partir da
data da desapropriação.
§ 1º Se a matrícula possuir débitos que estejam pendentes
no ato da desapropriação, estes serão inscritos em dívida ativa em nome

CAPÍTULO VI
DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Art. 40. O cadastro será atualizado, sempre que forem
verificadas quaisquer alterações que modifiquem a situação do imóvel.
Art. 41. O contribuinte fica obrigado a comunicar a
atualização das informações cadastrais do imóvel sempre que ocorrer
modificações nas características físicas, que afetem ou não a base de
cálculo dos tributos municipais, na titularidade ou no uso da unidade
imobiliária.
Art. 42. Toda alteração decorrente de transferência de
titularidade de bem imóvel será comunicada, pelo adquirente ou
cessionário de imóvel ou de direito real a ele relativo, ao Cadastro
Imobiliário Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
efetiva transferência.
Parágrafo único. As modificações na identificação do
sujeito passivo do IPTU serão efetuadas mediante a exibição de
documentos idôneos de que trata o art. 12 deste Decreto e demais
portarias que tratem do assunto.
Art. 43. Quando a aquisição do imóvel ocorrer em hasta
pública, o adquirente será responsável pelos créditos tributários
referentes aos fatos geradores ocorridos a partir da emissão da Carta de
Arrematação definida na forma da legislação processual civil.
§ 1º Caso a matrícula de IPTU possua débitos anteriores à
data da arrematação, será incluída nova matrícula em nome do
arrematante, desvinculando-se desta os débitos existentes à data da
arrematação.
§ 2º À matrícula anterior, no caso previsto no § 1º deste
artigo, será conferida a posição fiscal “ARREMATADO”, para que sejam
realizados os procedimentos de cobrança e execução judicial.
Art. 44. O transmitente ou cedente deve comunicar a
transferência de propriedade de bem imóvel que tenha sido
comercializado de modo que possa ter o seu nome desvinculado
(excluído) dos campos de responsável tributário pelo imóvel vendido ou
cedido.
Art. 45. A alteração de titularidade poderá ocorrer ex-officio
mediante quitação de lançamento do Imposto sobre Transmissão de
Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos – ITBI.
CAPÍTULO VII
DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
Art. 46. As informações do Cadastro Imobiliário serão
disponibilizadas para o munícipe por meio das declarações e certidões,
discriminadas a seguir:
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I – Certidão Narrativa de Valor Venal de IPTU – certifica
qual o valor venal utilizado para a base de calculo do IPTU para o
exercício corrente;
II – Certidão Narrativa de Valor Venal de ITBI – certifica
qual o valor venal utilizado para a base de calculo do ITBI para
determinado lançamento;
III – declaração da ausência ou existência de nome –
certifica a existência ou ausência, no Cadastro Imobiliário Municipal, de
imóvel(eis) em nome do interessado em que conste seu respectivo CPF
ou CNPJ;
IV – certidão narrativa de dados cadastrais – informa as
alterações cadastrais ocorridas em uma determinada matrícula ao longo
do tempo; e
V – certidão de existência de edificações – certifica
existência de edificação(ões) no lote, referente a matrícula informada, a
partir das informações obtidas nas imagens aéreas disponíveis no CIM e
na data do respectivo imageamento.
Parágrafo único. As certidões a que se refere este artigo
devem ser solicitadas pelo interessado, mediante processo
administrativo, ou disponibilizadas pelo portal de atendimento da
SEMEF, de modo simplificado, resguardando o controle de acesso às
informações cobertas pelo sigilo fiscal, de acordo com as demais
disposições constantes na legislação tributária.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48. Para fins de aplicação da alíquota na condição
disposta no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 1.628, de 30 de
dezembro de 2011, serão computadas na área do terreno as áreas com
restrição de construção tais como as áreas verdes, Áreas de
Preservação Permanente-APP, Reservas do Patrimônio Particular
Natural – RPPN, faixas de passagem, servidões de passagem,
logradouros ainda não desapropriados e indenizados ou imissão na
posse.
Parágrafo único. As áreas de terreno de uma inscrição
cadastral com restrição de uso de que trata o caput deste artigo deverão
integrar obrigatoriamente a área do terreno utilizada para avaliação da
base de cálculo do tributo independentemente da existência de
edificação consolidada de que trata o caput do art. 22 deste Decreto.
Art. 49. Os casos omissos serão dirimidos pela Divisão de
Cadastro Imobiliário do Departamento de Cadastros da Subsecretaria da
Receita.
Art. 50. Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 11 de julho de 2017.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a contar desta data, nos termos do art. 103,
inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor MÁRIO
BARROS DA SILVA do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE LAZER – SEMJEL.
Manaus, 11 de julho de 2017.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

Art. 47. Qualquer que seja a época em que se promovam
as atualizações cadastrais, constatada a efetiva modificação no imóvel
em relação a períodos anteriores, independentemente da data em que
foi solicitada ou expedida a certidão de Habite-se, poderá ser promovida
revisão de lançamento do IPTU de exercícios pretéritos, com os
acréscimos legais, observado o prazo decadencial estabelecido na
legislação tributária, descontados os valores do imposto recolhido.

publicação.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA
para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER –
SEMJEL, objeto da Lei nº 2.053, de 29-10-2015.
Manaus, 11 de julho de 2017.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a contar desta data, nos termos do art. 103,
inc. I, § 1º, inc. II alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o senhor MARCEL
ALEXANDRE DA SILVA do cargo de SUPERINTENDENTE
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, integrante da estrutura
organizacional
da
SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTE URBANOS – SMTU.
Manaus, 11 de julho de 2017.
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DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor RONALDO BRITO DA SILVA, para
exercer o cargo de SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS, integrante da estrutura organizacional da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS –
SMTU, objeto da Delegada nº 23, de 31-07-2013, combinada com a
Lei nº 1.975, de 29-04-2015.

NOME
KEILLA CRISTINA CUNHA DA SILVA
DANIEL BATISTA LIRA

CARGO
Chefe de Divisão de Habitação e Programas
Gerente de Projetos e Programas

SÍMBOLO
DAS-2
DAS-1

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 03-07-2017,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados, para exercerem cargos em comissão integrantes da
estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de
20-06-2016, com exercício na SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SUBHAF:
NOME
DANIEL BATISTA LIRA
LISNILDO GUIMARÃES SOARES

CARGO
Chefe de Divisão de Habitação e Programas
Gerente de Projetos e Programas

SÍMBOLO
DAS-2
DAS-1

Manaus, 11 de julho de 2017.

Manaus, 11 de julho de 2017.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a contar desta data, nos termos do art. 103,
inc. I, § 1º, inc. II alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor RONALDO
BRITO DA SILVA do cargo de Diretor de Transportes Urbanos,
simbologia DAS-4, integrante da estrutura organizacional da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS –
SMTU.
Manaus, 11 de julho de 2017.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
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 teor do Ofício nº 620/2017 – CML/PM
e
o
que
mais
consta
nos
autos
do
Processo
nº 2017/19309/19630/03190,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADAS, a contar de
03-07-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, integrantes da
estrutura organizacional da CASA CIVIL, com exercício na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML:
NOME
CAROLINE PORTELA DE LIMA
MARGOT DE SOUZA FAÇANHA ALBUQUERQUE
MARIA FLÁVIA RAPOSO DA CAMARA GOMES

CARGO
Chefe de Divisão
Assessor Técnico III
Assessor Técnico III

SÍMBOLO
DAS-2
DAS-1
DAS-1

II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 03-07-2017,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados, para exercerem cargos em comissão, integrantes da
estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de
20-06-2016, com exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO –
CML:

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

NOME
MARGOT DE SOUZA FAÇANHA ALBUQUERQUE
CAROLINE PORTELA DE LIMA

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 teor da C. I. nº 087/2017, subscrita
pelo Subsecretário de Habitação e Assuntos Fundiários e o que mais
consta nos autos do Processo nº 2017/19309/19630/03186,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
03-07-2017, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, dos cargos
integrantes da estrutura organizacional da CASA CIVIL, com exercício
na SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS
FUNDIÁRIOS:
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CARGO
Chefe de Divisão
Assessor Técnico III

Manaus, 11 de julho de 2017.

SÍMBOLO
DAS-2
DAS-1

Manaus, terça-feira, 11 de julho de 2017

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da
Lei nº 2.078, de 30-12-2015, com exercício na SUBSECRETARIA DO
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED.
Manaus, 11 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 620/2017 – CML/PM
e
o
que
mais
consta
nos
autos
do
Processo
nº 2017/19309/19630/03190,
RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora
DINAIR FARIA ALBERNAZ no cargo de Assessor Jurídico, simbologia
DAS-2, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, com
exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML, efetivada
por meio do Decreto datado publicado na Edição nº 3.924, página 14, do
Diário Oficial do Município de 06-07-2016;
II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 03-07-2017,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora MARIA
FLÁVIA RAPOSO DA CAMARA GOMES para exercer o cargo
mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura
organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de 20-06-2015,
com exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML.
Manaus, 11 de julho de 2017.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe outorga o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 700/2017DIRH/SEMAD, oriunda do Departamento de Sistema de Gestão de
Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 0242017 –
COPACM/SEMAD subscrito pela Secretária da COPACM; e
CONSIDERANDO, o teor do Ofício nº 3252/2017- SEMAD,
e
o
que
mais
consta
nos
autos
do
Processo
nº 2017/19309/19630/03198, resolve

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 935/2017 –
MANAUSMED/SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo
n° 2017/4427/4429/02758,

CONSIDERAR
DESIGNADA,
no
período
de
26-06 a 13-07-2017, a servidora PRISCILA AGUIAR COSTA, matrícula
nº 110.940-5 B, membro suplente, para responder cumulativamente pela
função de membro titular da Comissão Permanente de Acumulação de
Cargos do Município - COPACM, integrante da estrutura organizacional
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com direito a percepção das
vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição ao titular
LUIZ GUSTAVO NEGRO VAZ JUNIOR, afastado por motivo de férias
regulamentares.

RESOLVE:

Manaus, 11 de julho de 2017.

I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 02-05-2017,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a servidora GABRIELLE ELAISSI DE MENEZES E SILVA do cargo de
Assessor III, simbologia CAD-1, integrante da estrutura organizacional
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com exercício na
SUBSECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED;
II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora SILVANA GOMES DE MENEZES
para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
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DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017

RESOLVE:

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2608/2017GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03172,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, nos termos do art. 103,
inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores abaixo
relacionados, dos cargos integrantes da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF:

I – EXONERAR, a contar de 18-07-2017, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
SELENE MACHADO COSTA GUEDES do cargo de Diretor do Centro
de Especialidades Odontológicas Sul, simbologia SGAS-4, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA;
II – NOMEAR, a contar de 18-07-2017, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, a senhora LUCIANA GOMES
CAMARGO, para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013,
combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015.
Manaus, 11 de julho de 2017.

NOME
ÓSEAS CRUZ MARTINS
VALDIR DE SOUZA SANTANA
GUTEMBERG OLIVEIRA DE
CARVALHO

CARGO
Assessor Técnico I
Assessor Técnico II
Gerente de
Desenvolvimento de
Competências

SIMBOLOGIA
DAS-3
DAS-2

A CONTAR DE
05-07-2017
04-07-2017

DAS-1

05-07-2017

II – CONSIDERAR NOMEADOS, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados para
exercerem cargos em comissão integrantes da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, objeto da Lei
nº 2.054, de 29-10-2015:
NOME
JOSÉ RAIMUNDO SILVA
ANDION
CARLOS ROBERTO LIMA DE
SOUSA
ANDRÉA AQUINO GONÇALVES
DE CARVALHO

CARGO

SIMBOLOGIA

A CONTAR DE

Assessor Técnico I

DAS-3

05-07-2017

Assessor Técnico II

DAS-2

04-07-2017

Gerente de
Desenvolvimento de
Competências

DAS-1

05-07-2017

Manaus, 11 de julho de 2017.

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 710,
de 04 de setembro de 2003, alterada pela Lei nº 1.776, de 01 de outubro
de 2013;
CONSIDERANDO o término do mandato dos Conselheiros
Municipais de Cultura mandato relativo ao biênio 2015-2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 57/2017 –
FMC/CONCULTURA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03181, resolve
CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar de 01-07-2017,
os senhores abaixo relacionados, das funções de Conselheiros Titulares
do Conselho Municipal de Cultura:

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2017
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 teor do Ofício nº 2.790/2017 –
DTRAB/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03199,

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
REPRESENTAÇÃO
FUNÇÃO
CONSELHEIROS
TITULAR
CLEONICE FRANÇA ORTIZ
Secretaria Municipal de Educação –
JORGE ALBERTO CRISÓSTOMO
SEMED
SUPLENTE
FARACHE
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego
TITULAR
EDUARDO MARTINS BARRETO
e Desenvolvimento – SEMTRAD
SUPLENTE
ANTÔNIO LOPES DE SOUZA
WALTER COHEN FERREIRA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
TITULAR
JÚNIOR
Sustentabilidade – SEMMAS
SUPLENTE
DEYVSON MOURA BRAGA
MARCELO AUGUSTO SAHDO
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte
TITULAR
MEIRELES
e Lazer – SEMJEL
SUPLENTE
EDNALDO ROCHA DA SILVA
Secretaria Municipal de Finanças,
TITULAR
ITAMAR DE OLIVEIRA MAR
Tecnologia da Informação e Controle
SUPLENTE
PAULA CRISTINA VIEIRA DA SILVA
Interno – SEMEF
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
TITULAR
MÔNICA PRESTES RODRIGUES
Eventos – MANAUSCULT
SUPLENTE
VIVIANE PALMEIRA TAVARES
TITULAR
CAMILA BATISTA DA SILVA
Secretaria Municipal de Comunicação –
SEMCOM
SUPLENTE
ELLEN SILVIA FERREIRA SOUZA
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REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
REPRESENTAÇÃO
FUNÇÃO
CONSELHEIROS
Teatro
TITULAR
MICHEL DA SILVA GUERRERO
TITULAR
VERLENE FERREIRA MESQUITA
Dança
SUPLENTE
ANDERSON MENDONÇA BATISTA
Música
TITULAR
JOSENOR ROCHA DE OLIVEIRA
ROSIMEIRE DA CONCEIÇÃO
TITULAR
ANJOS
Artes Visuais
ANIBAL AUGUSTO TURENKO
SUPLENTE
BEÇA
Projetos Especiais
TITULAR
MARIENY MATOS NASCIMENTO
TITULAR
ELEDILSON CORREA DIAS
Cultura Étnica
SUPLENTE
LAMARTINE SILVA
Literatura
TITULAR
JOSÉ HERCULANO DA NOBREGA
TITULAR
PAULO CÉZAR DA ROCHA FREIRE
Cinema e Vídeo
SUPLENTE
LEONARDO DE MATOS COSTA

Manaus, 11 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.188/2017
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2968/2017DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03169, resolve

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.187/2017
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora KAMILA DA
SILVA FREITAS, matrícula 125.471-5 A, para responder,
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em
comissão de Assessor II, simbologia SGAS-5, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no
período de 26-06 a 10-07-2017, com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular
CARLOS DE CAMPOS NETO, afastado em virtude de férias
regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.189/2017

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2968/2017DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03169, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MIRLENE
DANTAS CALDAS, matrícula 120.891-8 B, para responder,
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em
comissão de Diretor da Unidade Básica de Saúde Mansour Bulbol,
simbologia SGAS-4, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos períodos de
26-06 a 10-07-2017, e 25-07 a 23-08-2017 com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular
LUCIVANE MARIA DE SOUSA VASCONCELOS, afastada em virtude
de férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2968/2017DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03169, resolve
DESIGNAR a servidora ROSANNE FERREIRA DE MELO,
matrícula 099.051-5 B, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de
Vigilância em Saúde do Distrito Oeste, simbologia SGAS-4, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA, no período de 03 a 17-07-2017, com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular
RUBIA GILVANDRA SANTOS MEDEIROS, afastada em virtude de
férias regulamentares.
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GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus,11 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03169, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora ELIZABETH
MAGALHAES DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, matrícula 108.800-9 A,
para responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de
provimento em comissão de Chefe de Núcleo de Controle da Dengue,
simbologia SGAS-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período de 10
a 19-05-2017, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição a titular RUTH CORREIA DE
FREITAS ALEXANDRE, afastada em virtude de férias regulamentares.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.190/2017
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.192/2017

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2968/2017DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03169, resolve
DESIGNAR o servidor MARIO CESAR DE FREITAS
FILHO, matrícula 122.465-4 A, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Setor de
Convênios, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, no período 17 a
31-07-2017, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição a titular NELMA HOLANDA DE
BRITO, afastada em virtude de férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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 03 de julho
de 1995;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.191/2017

CONSIDERANDO o disposto no Parecer Jurídico
nº 168/ABRIL DE 2017 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento
do pleito;

DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2960/2017SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

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

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2968/2017DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2017/4114/4238/00096 (Apenso Processo nº 2017/4114/4147/03221),
resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, pelo período de 02-03 a
05-04-2017, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
à servidora ROSEMARY FERREIRA MARTINS, Professor Nível
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Superior, matrícula 115.020-0 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.194/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.193/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2366/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2279/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da 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 2017/4114/4241/00026, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 24-01-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-04-2006 a
31-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO a servidora MARIA DOS REMEDIOS
LOPES DE SOUZA, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 081.394-0 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

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 2016/4114/4239/07360, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 29-12-2016,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 10-06-1991 a
09-06-2001, LICENÇA-PRÊMIO à servidora GLAUCIA MARIA
CLAUDINO BELMONT, Professor Nível Médio, matrícula 013.469-4 B,
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNODA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.195/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
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identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2094/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 24-04-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 14-02-1996 a
13-02-2006, LICENÇA-PRÊMIO a servidora ELIZABETH DA SILVA
LAVOR, Professor Nível Médio, matrícula 079.516-0 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

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 2017/4114/4240/00020, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-03-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 22-06-2005 a
21-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO a servidora ELY DA SILVA LIMA,
Professor Nível Médio, matrícula 070.440-7 B, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.197/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.196/2017

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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 as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2738/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da 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 art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4239/00574, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 10-05-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 24-02-2005 a
23-02-2015, LICENÇA-PRÊMIO a servidora ANA CINTIA SOUZA DA
SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 084.588-4 D, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2094/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

identificada;

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 2017/4114/4240/00227, resolve
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.198/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3171/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3075/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da 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 2017/4114/4238/00313, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 16-02-2006 a
15-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO a servidora MARIA ELAINE AVINTE
CORREA ALMEIDA, Tec.Mun/Assist. Administração, matrícula 080.6293 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

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 2017/4114/4147/04709, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA a contar de 29-05-2017, pelo
prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 31-10-2005 a
30-10-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor MANOEL DA SILVA
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 107.947-6 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.200/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.199/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3049/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da 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 2017/4114/4239/00591, resolve
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CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 02-02-2006 a
1º-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO a servidora ZULEIDE DA SILVA MELO,
Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 073.609-0 C, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.201/2017
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, 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. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2574/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da 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 2017/4114/9648/00549, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 12-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 30-04-1996 a
29-04-2006, LICENÇA-PRÊMIO a servidora CLEONICE FIRMINO
ABREU, Agente Administrativo, matrícula 081.838-0 B, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 11 de julho de 2017.
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CASA CIVIL

corrente a cargo do órgão – data de ingresso do processo administrativo
ou, em se tratando de processo judicial, data da última notificação.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

II – Poderão considerar o mês de janeiro de 2017 para fins
estatísticos, contabilizando, a partir de então, o número e a natureza das
peças produzidas e das audiências acompanhadas por cada Procurador
lotado no órgão.

ÓRGÃO: CASA CIVIL
SERVIDOR: RIVALDO CARDOSO PEREIRA
VÍNCULO: CARGO COMISSIONADO
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO III, DAS-1
SIT: ( ) NOMEAR (X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO: 05-05-2017 DOM: 4118 PUBLICAÇÃO: 05-05-2017
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o art. 2º, da Lei nº 8.730, de 10 de
novembro de 1993”.

Art. 3º As atividades e procedimentos relacionados à
Correição serão oportunamente informados pelo Corregedor, a quem
competirá resolver os casos omissos.
Art. 4º Concluída a correição, o Corregedor apresentará ao
Procurador Geral do Município relatório circunstanciado, indicando as
irregularidades encontradas, as observações e recomendações feitas,
bem como a adoção de medidas disciplinares, se for o caso.
Art. 5º Este provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, aprovado pelo Colégio de Procuradores do Município,
atendendo o disposto no Art. 11, inciso I do Regimento Interno das
Corregedorias.
CALENDÁRIO 2017 DAS CORREIÇÕES ORDINÁRIAS DA
CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Especialidade/órgão

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROVIMENTO Nº 001/2017 – CORREGEDORIA GERAL/PGM
INSTITUI calendário de correições ordinárias
da Corregedoria da Procuradoria Geral do
Município e dá outras providências.
A CORREGEDORA DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso da atribuição que lhe confere o art.
11-A, inciso I, da Lei nº 1.015, de 14 de julho de 2006, com redação que
lhe emprestou a Lei 1.532, de 11 de novembro de 2010, e

Início

Término

Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial

19/07/2017

21/07/2017

Procuradoria do Contencioso Tributário

16/08/2017

18/08/2017

Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo

30/08/2017

01/09/2017

Procuradoria de Pessoal

25/09/2017

27/09/2017

Procuradoria do Patrimônio Municipal

02/10/2017

04/10/2016

Procuradoria Administrativa

09/10/2017

11/10/2017

Procuradoria Trabalhista
Superintendência do Registro Imobiliário, Avaliação e
Perícia
Departamento Administrativo Financeiro – DAF

18/10/2017

20/10/2017

30/10/2017

01/11/2017

08/11/2017

10/11/2017

Gabinete e Assessoria

22/11/2017

24/11/2017

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

CONSIDERANDO que a Corregedoria é órgão
responsável pela orientação, fiscalização e inspeção permanente das
atividades dos órgãos institucionais e dos Procuradores do Município,
CONSIDERANDO que é atribuição da Corregedoria
realizar Correição Ordinária no âmbito da Procuradoria Geral do
Município de Manaus, visando à verificação da regularidade dos
serviços, eficiência, assiduidade e pontualidade dos Procuradores no
exercício de suas funções e no cumprimento das obrigações legais,
propondo medidas voltadas à racionalização e à eficiência dos pedidos,
CONSIDERANDO a aprovação do Regimento Interno da
Corregedoria da PGM por meio da Resolução 01/2011 do Colégio de
Procuradores do Município de Manaus, que estabelece Correições
Ordinárias anuais,
RESOLVE:
Art. 1º Realizar correições ordinárias nas Procuradorias
Especializadas e demais órgãos institucionais, a partir do dia 19 de
julho de 2017, conforme calendário anexo.
Art. 2º Com vistas à aferição do estatuído nos incisos II, III,
VIII do §1º do Art. 13 do Regimento Interno da Corregedoria, as
Especializadas:
I – Deverão elaborar e manter atualizada planilha de
processos administrativos e judiciais em andamento, especificando,
preferencialmente, o número dos autos, vara, natureza do processo e
procurador responsável, bem assim o marco inicial da pendência
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Manaus, 05 de Julho de 2017.

Manaus, terça-feira, 11 de julho de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
(*) PORTARIA N.º 164/2017 – GS/SEMEF

NOME DOS SERVIDORES
ANDRÉA AQUINO GONÇALVES DE CARVALHO
CARLOS ROBERTO LIMA DE SOUSA
RENATO CRESPO FILHO
TAMISSON DE SOUZA PEREIRA

FUNÇÃO
GRATIFICADA
FG-3
FG-3
FG-2
FG-1

A CONTAR DE
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017

II. DESIGNAR para Função Gratificada, os servidores
abaixo relacionados:

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

NOME DOS SERVIDORES
RENATO CRESPO FILHO
TAMISSON DE SOUZA PEREIRA
LAENA PINTO FERREIRA

FUNÇÃO
GRATIFICADA
FG-3
FG-2
FG-1

A CONTAR DE
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017

Publique-se e Cumpra-se.

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;

Manaus, 05 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o Processo nº 2017.11209.15251.0.
017326 (SIGED), de 02/05/2017;
CONSIDERANDO, ainda, o Parecer nº 023/2016 –
ASTEC/SEMEF e Parecer nº 020/2016 P.Pessoal/PGM;
RESOLVE:
CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF aos
servidores abaixo relacionados, por motivo de substituição em razão de
Férias e Licença Médica dos respectivos titulares.
MATRÍCULA

PONTOS GTF

JOSÉ DE JESUS ALVES DE LIMA

NOME DO SERVIDOR

090.796-0A

100

CAROLINA DE LIMA CAVALCANTE

128.829-6B

100

DERIC MOURÃO BASTOS DE OLIVEIRA

080.163-1A

100

MARCIO MAGALHÃES DE SOUZA

070.539-0C

300

VALDENICE SILVA DE SOUZA

009.618-0A

100

VALDENICE SILVA DE SOUZA

009.618-0A

100

ROBSON CARVALHO DA SILVA

116.120-2I

100

ANA VALÉRIA NEVES DOS SANTOS
RIBEIRO

084.914-6A

100

ROBERTO AFONSO LASMAR

099.476-6A

300

PERÍODO
02/05/2017 a
31/05/2017
03/07/2017 a
17/07/2017
05/06/2017 a
24/06/2017
29/05/2017 a
12/06/2017
08/05/2017 a
22/05/2017
03/07/2017 a
01/08/2017
14/08/2017 a
28/08/2017
19/05/2017 a
14/09/2017
12/05/2017 a
26/05/2017

Publique-se e Cumpra-se.

PORTARIA N.º 187/2017 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF,
na 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 o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014,
RESOLVE
servidores:

ALTERAR a Gratificação Técnica Fazendária - GTF - dos

NOME DO(A) SERVIDOR(A)
RENATO CRESPO FILHO
TAMISSON DE SOUZA PEREIRA
LAENA PINTO FERREIRA

Manaus, 06 de junho 2017.

PONTOS GTF
400
300
200

A CONTAR DE
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 05 de julho de 2017.

(*) Republicada por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição
nº 4145, 13/06/2017, página 23, e DOM Edição 4154, de 28/06/2017, página 18
(republicação).

PORTARIA N.º 186/2017 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
na 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 o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de
dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF, RESOLVE
relacionados:

I. DISPENSAR da Função Gratificada os servidores abaixo

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA N.188/2017–GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
na competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e
CONSIDERANDO o disposto no art. 73 e seus respectivos
parágrafos da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO, ainda, o Memorando n. 0184/2017GAB/SUBCI/SEMEF;
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RESOLVE

CONSIDERANDO, ainda, os termos
nº 067/2017-GECCO/DEPAD/SEMEF, RESOLVE

I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Segundo Termo de Contrato n. 006/2015 - PMAT,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF e a empresa ÁBACO
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, referente à dilação do prazo
do Contrato n. 006/2015 por mais 12 (doze) meses a contar de
19/06/2017, sem alteração do valor inicialmente pactuado, referente à
prestação de serviços técnicos especializados com a finalidade de
construção, otimização e evolução de sistemas e portais, visando
atender as demandas da SEMEF, constante do Processo Administrativo
n. 2017.11209.15259.0.015037, instituída pela Portaria nº 174/2017GS/SEMEF, de 14/6/2017, publicada no DOM edição 4154, de
28/6/2017, página18, que passa a ser composta pelos servidores abaixo
relacionados:

do

Memo

TORNAR SEM EFEITO o Despacho de Inexigibilidade de
Licitação publicado no DOM edição nº 4094, de 28/3/2017, que declarou
inexigível o procedimento licitatório, com fundamento no Art. 25, Inciso II,
combinado com o inciso III do art.13 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993,
referente à contratação da empresa INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO
LTDA, para prestação de serviços de consultoria especializada na
elaboração de diagnóstico preliminar, priorização de projetos, apoio à
implementação, workshop de análise, análise estratégica interna, análise
estratégica externa, seminário, planejamento estratégico e mapas
estratégicos para a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF, no valor de R$ 938.780,00
(novecentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta reais).
Cientifique-se. Publique-se e Cumpra-se.

Servidor(a)

Manaus, 4 de julho de 2017.

GESTÃO DO CONTRATO:
Hélio Marcos Menezes de Lima – Matrícula n. 126.724-8A
FISCAIS TÉCNICOS:
1. Keyla Ahnizeret da Silva Cunha - Matrícula n. 081.974-3B
2. Marcia Silva dos Santos - Matrícula n. 113.857-0D
3. Laura Jane Takahashi Monteiro - Matrícula n. 089.700-0A
4. Renato Marques Lessa - Matricula n. 126.714-0B
5. Fabian de Oliveira Lopes - Matrícula n. 081.742-2A
6. Patrick de Oliveira Ramos – Matrícula n. 130.233-7A
FISCAIS REQUISITANTES:
7. Ângela Mendonça Souto - Matrícula n. 090.792-8A
8. Abel Francisco Gondim de Lima - Matrícula n. 099.478-2A
9. Letice Praia Lima - Matrícula n. 065.822-7B
10. Jackeline Aryce Menta - Matrícula n. 120.924-8E
11. Leny Almeida Coutinho Cordeiro - Matrícula n. 081.806-2K
12. Norma Cristina da Silva Fonseca - Matrícula n. 061.181-6B
13. Fabiane Ferreira Mendonça - Matrícula n. 050.826-8A
14. Guilherme Bender - Matrícula n. 129.132-7A
15. Alain Gian Ribeiro da Costa - Matrícula n. 124.296-2C
16. Márcio Marques Gonçalves - Matrícula n. 113.807-3B
17. Raquel Chaves da Silva – Matrícula n. 126.555-5B
FISCAL ADMINISTRATIVO:
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a partir da data de publicação do Ato.
Cumpra-se. Registre-se e Publique-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 293/2017-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 62, inc. I, da Lei
nº 1.126/2007 (PCCS/SEMED – Profissionais do Magistério), modificada
pela Lei nº 1.412/2010, c/c o art. 1º, inc. I, do Decreto nº 0842/2011,
alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0579/2017SEMMASDH, de 24.02.2017, subscrito pelo Secretário Municipal da
Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos;

Manaus, 5 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 126/MARÇO DE
2017 – ASSJUR/SEMED, de 16.03.2017, que opina pelo deferimento do
pleito;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 0381/2017-SEMED/GS, de 22.03.2017;

PROCESSO N.: 2017.11209.15249.00007 - PROTUS
INTERESSADO: SEMEF/INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação

CONSIDERANDO a análise
da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho datado de 29.06.2017;
CONSIDERANDO, ainda, o que mais consta da instrução
do Processo nº 2017/4114/4147/01982-SEMED, em juntada ao
Processo nº 2017/4114/4147/04522-SEMED,

DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta no Processo
n. 2017.11209.15249.00007-PROTUS/SEMEF, de interesse da
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno - SEMEF;
CONSIDERANDO Despacho da Subsecretaria da Receita
constante do Processo nº 2017.11209.15254.0.014176 SIGED, que
informa sobre cancelamento da demanda em razão de Projeto afim, a
ser desenvolvido por outra Secretaria;

RESOLVE:
CONSIDERAR PRORROGADA, no período de 1º.01.2017
a 18.05.2017, com ônus para o órgão de destino, a cessão do servidor
ANANIAS GOMES DE SOUZA, Professor Nível Superior, matrícula
119.241-8 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DA
MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS –
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SEMMASDH, objeto da Portaria nº 047/2016-SEMAD, publicada no
DOM Edição 3.836, de 25.02.2016.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de julho de 2017.

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade, na forma do Despacho nº 368/2017GS, datado de 02.05.2017, exarado às fls. 15;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, mediante despacho
datado de 12.06.2017, às fls. 17;
CONSIDERANDO, ainda, ainda o que consta nos autos do
Processo nº 2015.15848.15911.00010-SEMMAS,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 294/2017-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, inc. II, da Lei
nº 1.624/2011 c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;

DECLARAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.02.2017, a cessão do servidor PAULO VICTOR
DA SILVA DUARTE, Técnico Municipal-Administrativo, matrícula
118.247-1 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTANTEBILIDADE – SEMMAS para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, com ônus para
o órgão de destino.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 07 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 583/2017 –
GPG/PGM, de 15.05.2017, subscrito pelo Subprocurador Geral do
Município;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 189/MAIO DE
2017 – ASSJUR/SEMED, de 24.05.2017;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, na forma do Ofício nº 0729/2017-SEMED/GS, de 26.05.2017;

PORTARIA Nº 296/2017–SEMAD

CONSIDERANDO a análise
da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 22.06.2017, às fls. 10;

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
os arts. 86, IV e 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO, por fim, o que consta da instrução do
Processo nº 2017/4114/4147/04419-SEMED, de 17.05.2017,

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, § 1º do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 13/2017-CJUR/PGM, de 17.04.2017, ratificada pelo Procurador Geral
do Município;

DECLARAR AUTORIZADA, no período de 1º.06.2017
a 31.12.2017, a cessão da servidora THAIS FREITAS CABRAL,
Técnico
Municipal/Assistente
de Administração,
matrícula
122.919-2 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED para a PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO - PGM, com ônus para o órgão de destino.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 07 de julho de 2017.

CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Subchefe
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, na forma do
Despacho datado de 09.03.2017, às fls. 17;
CONSIDERANDO a análise
da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho datado de 27.06.2017, às fls. 19;
CONSIDERANDO ainda o que consta da instrução do
Processo nº 2017/2287/2908/00263-PGM,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 295/2017-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e

DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.01.2017, a cessão da servidora FANNY DA
COSTA MOTA, Agente Administrativo A-III-II, matrícula 083.049-6 B, do
quadro de pessoal da CASA CIVIL para a PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO – PGM, com ônus para o órgão de origem, autorizada,
em prorrogação, na forma da Portaria nº 098/2016-SEMAD, publicada no
DOM Edição 3.869, de 14.04.2016.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, § 1º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0125/2017SEMED/GS, de 30.01.2017, subscrito pela Secretária Municipal de
Educação;
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Manaus, terça-feira, 11 de julho de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 383/2017-DIVCF/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 644/2016-DIVCF/SEMSA,
de 30 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município
nº 4021, de 06 de dezembro de 2016, que aprova a escala de férias do
exercício 2017, 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 2017,
dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de pessoal
desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Matrícula
083.946-9A
122.856-0A
109.230-8A

Servidor (a)
Bernadete Coutinho Pantoja
Maria da Conceição Correa da Silva
Reinaldo de Matos Teixeira

Mês
Publicado
Dezembro
Dezembro
Novembro

Novo mês para
pagamento
Julho
Agosto
Agosto

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/2016 – SCLS/CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2017- DIREP/SEMSA
No dia 04 de julho de 2017, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
suplementos nutricionais, para atender as necessidades da
Maternidade Dr. Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus (SEMSA), resultante do Pregão Eletrônico nº. 121/2016SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações
e o termo de referência constantes do respectivo Processo
Administrativo nº. 2016 1637 4616 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.
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA
ITEM

QTDE

UND.

03

60

Und.

04

180

Caixa.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 7 de julho de 2017.

PORTARIA Nº 384/2017-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 019/2017, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Erli P. da Silva - EPP;
CONSIDERANDO os serviços de manutenção preventiva e
corretiva de veículos pertencentes ao Programa SAMU 192 da
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Termo de Referência,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, conforme Pregão Presencial nº 011/2017 – SCLS/CML/PM.

GESTOR DO CONTRATO
CARGO
Especialista em Saúde
FISCAIS DO CONTRATO
NOME
CARGO
Raimundo Darlan Ribeiro Bernardo
Assistente em Saúde
Paulo Cesar Moreira de Souza
Assistente em Saúde
Manoel Claudionor Bezerra de Queiroz Junior
Assistente em Saúde
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO
NOME
CARGO
Paulo Egberto Sales
Assistente em Saúde
NOME
Ruy Jorge Abrahim Lima

MARCA

FÓRMULA INFANTIL EM PÓ,
Denominação Comum Brasileira:
Fórmula infantil em pó, para
crianças desde o nascimento,
ALFAMINO /
nutricionalmente completa, a
NESTLE
base de aminoácidos puros, não
alergênicos. Isento de gordura
de origem animal. Embalagem
com 400 gramas.
FÓRMULA
NUTRICIONAL
complementar ao leite materno
isenta de glúten, indicada para
complementar a dieta de bebês
prematuros ou de alto risco,
FM 85 70G /
contendo 70 sachês de 1 grama
NESTLÉ
de pó, 3,5 kcal, 0,66 gramas de
carboidratos, 0,20 gramas de
proteínas, 0,005 gramas de
gorduras totais, vitaminas e
minerais.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 184,83

R$ 168,90

OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ITEM

QTDE

UND.

01

60

Und.

02

720

Und.

05

120

Und.

RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução
do contrato acima citado:

ESPECIFICAÇÃO

MATRÍCULA
084.043-2B
MATRÍCULA
078.041-3B
110.933-2A
081.314-1A
MATRÍCULA
107.910-7A

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais.
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar da Ordem de Execução de Serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 07 de julho de 2017.
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ESPECIFICAÇÃO

MARCA

FÓRMULA INFANTIL EM PÓ,
Denominação Comum Brasileira:
Fórmula infantil em pó, semiPREGOMIN
elementar, hipoalergênica, a
PEPTI base de proteína hidrolisada de
DANONE
soro do leite. Isenta de lactose,
sacarose e glúten. Embalagem
com 400 gramas
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ,
para lactentes de 0 a 6 meses de
APTAMIL 1
vida, nutricionalmente completa,
PREMIUM a base de leite de vaca,
DANONE
polimérica e normocalórica.
Embalagem com 400 gramas.
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ,
para prematuros e/ou recémnascidos de baixo peso, com
adição de ferro, zinco e
vitaminas, como fonte proteica,
proteínas de origem animal,
APTAMIL PRÉfonte de carboidratos lactose e
DANONE
maltodextrina, que atenda as
exigências do codex alimentarius
fao/oms, fórmula indicada para
alimentação de prematuros e/ou
recém-nascidos de baixo peso.
Lata com 400 gramas.

Manaus, 04 de julho de 2017

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 95,00

R$ 23,05

R$ 38,00

Manaus, terça-feira, 11 de julho de 2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/2016 – SCLS/CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 069/2017- DIREP/SEMSA
No dia 04 de julho de 2017, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foi registrado o preço da empresa abaixo identificada
para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de suplementos
nutricionais, para atender as necessidades da Maternidade Dr. Moura
Tapajoz da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA),
resultante do Pregão Eletrônico nº. 121/2016-SCLS/CML/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2016
1637 4616 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.
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
ITEM

QTDE

06

72

UND.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

VITAFOR

R$ 63,00

ESPECIFICAÇÃO

Módulo de lipídeos elaborado
Frasco 250
com triglicérides de cadeia
ml
média. Referência TCM AGE.

Manaus, 04 de julho de 2017

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal
por Tempo Determinado, sob a égide de Regime de Direito
Administrativo, objeto do Edital n.º 001/2016 – PSS Professor Regular
2016.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Educação e os senhores relacionados no Anexo Único que
integra este Extrato.
3. OBJETO: O Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal
por Tempo Determinado, para atender à necessidade temporária de
Excepcional Interesse Público, sob o Regime de Direito Administrativo.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei n.º 1.425, de 26/03/2010, regulamentada
pelo Decreto n.º 0544, de 26/05/2010, combinado com os artigos 37,
inciso IX, da Constituição Federal e 106, da Lei Orgânica do Município
de Manaus, na função mencionada no Anexo Único.
5. VIGÊNCIA: Por força do presente contrato fica a vigência dos
referidos contratos por tempo determinado de 12 (doze) meses, a contar
da data da assinatura do contrato.
Manaus, 07 de julho de 2017.

ANEXO ÚNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 0247/2017-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS, a contar de 04.07.2017, das
PORTARIAS: 0573/2014 – SEMED/GS, DOM 3410; 0012/2017 –
SEMED/GS, DOM 4052; 0125/2017 – SEMED/GS, DOM 4113;
0090/2017 – SEMED/GS, DOM 4121; as quais designaram os servidores
abaixo relacionados como membros do Projeto de Expansão e Melhoria
Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus – PROEMEM,
instituído pela Lei nº 1.921, de 30 de outubro de 2014, publicada no
DOM nº3525.
VILMA ALVES PESSOA
ALAN LOPES MIRANDA
ANDRE OLIVEIRA CABRAL
MICHELE DE OLIVEIRA MAFRA SOUZA
CHARLES SILVA DE ARAÚJO
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA ARAÚJO
PETERSON SOUSA DE MELO
RUBENS FILIPE PONTES DE CASTRO
JOAO CARLOS DA SILVA FILHO
MARIVALDA DE SOUZA MELO
CRISLAINE JOYCE SANTOS DA ROCHA
PEDRO COUPÉ NOGUEIRA MARQUES
ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA

Presidente
Vice-Presidente
Secretário Executivo
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 05 de julho de 2017.

PROFESSOR SUBSTITUTO NDTR1/RDA/ÁREA URBANA 40 HORAS
Nº

CPF

1
2
3
4
5
6
7
8

59836610278
61455350249
52086437234
63407035268
71705651291
75097389204
51361930268
68525591220

9

71093672234

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

67729100282
71903453291
72875437291
75723786253
72827394200
79174566253
59830930297
86316575300
61803146249
64130835220

20

65733720263

21
22
23
24
25
26
27

73363944268
70461333287
76927660291
79449980268
83475044234
00258715286
20102550204

NOME
KELLY MENDES DA SILVA
SANDRA MARIA LOPES DA SILVA
JAQUELINE MEDEIROS GADELHA
CLYCIA REGINA DE SOUZA
REJANE DA SILVA MONTEIRO
ROZIANE PACHECO DA SILVA ROCHA
ALESSANDRA FERREIRA MAIA
KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
ROBERTA MICHELE ALEGRE FERREIRA DE
MORAES
CELIA YARA CIPRIANO DE FREITAS
KARLA CRISTINA MELO DA SILVA
ERINEIDE CRUZ CORREA
ANGRA DE JESUS SIQUEIRA
ELEN CRISTINA FEITOSA DUTRA
MIRIAN CARDOSO SOBRINHO
JACQUELINE FREITAS DA COSTA RODRIGUES
MARIA EDNA MORAIS DA C.RODRIGUES.
ELIZANGELA RAULINO ANICACIO
INGRID REGILA BARROSO CHAVES
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE FREITAS
PORTELA
SILVIA SANTOS DA SILVA
VIRNA GUIMARAES ANDRADE
EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA
ZILMARA DA COSTA NOGUEIRA
GEISIANE OLIVEIRA FERREIRA
KARIANE DO SOCORRO SILVA DA CRUZ
RAIMUNDA MARQUES MEDEIROS FERREIRA

DATA DE
CONTRATAÇÃO
12/06/2017
21/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
14/06/2017
21/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
22/06/2017
14/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
20/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
14/06/2017
13/06/2017
12/06/2017
22/06/2017
20/06/2017
14/06/2017
19/06/2017
14/06/2017

ERRATA
ERRATA das Portarias nº 0168/2015 e 0077/2017SEMED/GSAF, publicadas respectivamente no DOM 3661, de
03/06/2015 e 4149, de 21/06/2017, referentes ao assunto de Educação
Especial 40 horas dos servidores relacionados abaixo, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Educação.
ONDE SE LÊ:
LOCALIDADE ESPECIAL 40 HORAS
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LEIA-SE:
EDUCAÇÃO ESPECIAL 40 HORAS
Nº
01
02

NOME
Eugenio Coutinho Neto
Jussara Tavares Marques Ribeiro

MATRICULA
086.314-9 C
086.242-8 D

INFRUTAS – INDÚSTRIA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA S/A torna
público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 362/2014-2 sob o processo
nº 2014/15848/15875/01576, que autoriza a Atividade INDÚSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTARES, com a finalidade FABRICAÇÃO DE
CONSERVAS DE FRUTAS, com validade de 12 meses, sito na RUA
NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 1055 – SANTA ETELVINA –
MANAUS/AM.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 05 de julho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA torna público que recebeu da
SEMMAS, a Licença Municipal de Instalação Nº 012/2017, sob o
processo nº 2016.15848.15968.0.001865,
com atividade
de
comercialização de combustíveis e serviços, que autoriza a implantação
de um comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
composto de 04 (quatro) tanques com capacidade individual de 30 m³,
sendo dois plenos de 30 m³, um bipartido 15/15 m³ e outro 10/20 m³,
totalizando 120 m³ e bloco de serviços, em um terreno com área de
3.044,42 m² e área de construção de 1.378,65 m 2, com validade de 12
meses, sito Avenida Efigênio Salles, s/nº – Aleixo, Manaus- AM.

PORTARIA Nº. 141/2017- GS/SEMMASDH
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS/SEMMASDH, no uso
das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER

RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 138/2017GS/SEMMASDH, de Concessão de Destaque Orçamentário em favor da
Unidade Gestora 14102 - ESPI, publicada no DOM Edição nº. 4157 de
03 de julho de 2017.
Manaus, 04 de julho de 2017.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01 / 2017 - SEMJEL
HABILITAÇÃO e SELEÇÃO DE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
1.

DO PREÂMBULO

1.1.

O Município de Manaus - Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de
direito público interno, sediado na Avenida Brasil, nº 2.971 –
Compensa, CEP nº 69036-110, Manaus/Amazonas, por
intermédio da Secretaria Municipal do Juventude, Esporte e
Lazer – SEMJEL, torna do conhecimento dos interessados que,
mediante o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO,
habilitará e selecionará entidade privada sem fins lucrativos para
execução do projeto Jovem Empreendedor - área de qualificação
profissional e empreendedora jovem, de autoria da SEMJEL, do
exercício de 2017.

2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1.

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Lei Delegada
nº 01/2013, de 31 de julho de 2013, criou a Secretaria Municipal
de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL, com o propósito
formular políticas, propor diretrizes e coordenar a implementação
de ações públicas, diretamente ou em parceria com entidades
públicas e privadas, de programas, projetos e atividades voltados
para o atendimento aos jovens em diversas frentes, bem como
coordenar a implementação de ações municipais voltadas à
aquisição de conhecimento e à descoberta de aptidões e
competências pelos jovens, que possam constituir a base do seu
desenvolvimento e facilitar sua integração na sociedade.

3.

DO OBJETO

3.1.

O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO consiste
em habilitar e selecionar entidade de natureza privada, sem fins
econômicos/lucrativos, para formalização de parceria, através de
Termo de Convênio, para execução do projeto social denominado
“Jovem Empreendedor”, cujo objetivo é proporcionar aos
potenciais jovens empreendedores condições mais competitivas
de inclusão produtiva, dando maiores chances de
sustentabilidade aos seus empreendimentos. Dessa forma, que
possa apresentar Plano de Trabalho que melhor se adequar ao
objeto a ser pactuado, em regime de mútua cooperação com a
administração pública:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
CLN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
torna público que recebeu da SEMMAS a LMI nº 055/2016 sob o
processo nº 2016.15848.15875.0.000967, que autoriza a Atividade
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a finalidade
IMPLANTAÇÃO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO,
COMPOSTO POR TRÊS TANQUES COM CAPACIDADE INDIVIDUAL
DE 30 M³, SENDO UM PLENO E DOIS BIPARTIDOS 15/15 M³, EM UM
TERRENO DE 63.000 M² E ÁREA CONSTRUÍDA DE 527,77 M², com
validade de 12 meses, sito na AVENIDA DO TURISMO, S/N°, KM 13 TARUMÃ, Manaus -Amazonas.

FRANCISCO GERALDO LOPES torna público que recebeu da
SEMMAS a LMI nº 021/2017 sob o processo nº 2016.15848.15875.0.
001133, que autoriza a Atividade comercialização de combustíveis, com
a finalidade implantação de um comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores – composto por 03 (três) tanques com capacidade
individual para 30 m 3, totalizando 90m3, em um terreno de 3.001,70m 2 e
área a ser construída de 993,02m 2, com validade 12 meses, sito na
Avenida 07 de Maio, n° 3031 - Santa Etelvina – Manaus - Amazonas.
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7.6.3. Que possua, dentre os membros de sua Diretoria, servidores
públicos municipais, compreendendo a administração direta
e indireta, na forma prevista no artigo 84, da Lei Federal
nº 8.666/1993, e alterações posteriores.

Projeto

Descrição do Objeto
Valor Máximo R$
Proporcionar aos potenciais jovens
empreendedores condições mais
“Jovem Empreendedor” competitivas de inclusão produtiva, dando
630.000,00
maiores chances de sustentabilidade aos
seus empreendimentos.

Público Alvo: Residentes no município de Manaus com idade mínima
de 16 anos e máxima de 29 anos, que tenham cursado ou estejam
cursando o ensino médio e com disponibilidade para frequentar os
cursos de capacitação a serem oferecidos; Graduandos em cursos
ligados a gestão empresarial; Jovens que tenham projetos para
empreender; Jovens Empresários não formalizados; e Jovens da
comunidade que buscam sua primeira empresa.
4.

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

4.1.

Será criada Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL, nomeada
por meio de portaria, a ser publicada no Diário Oficial do
Município – DOM, sendo responsável pelo processo de
habilitação e seleção da entidade privada sem fins lucrativos e,
cabendo-lhe, ainda, a análise e julgamento das propostas
apresentadas, além do empreendimento de diligências, em
qualquer fase do processo, que vise esclarecer ou implementar a
sua instrução.

5.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.

O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO fundamentase, na Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 6.170, de
25/07/2007 e suas alterações, Portaria Interministerial
nº 424/MP/MF/CGU, de 30/12/2016 e a Lei Delegada Municipal
nº 01/2013, de 31/07/2013, além das normas e legislações
pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas – TCE/AM.

6.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 26100;
Programa de Trabalho: 14334109111600000; Fonte Recurso
nº 01000000; Natureza da Despesa: 339039; Nota de Empenho
n°. 2017ND00213, referentes aos R$ 630.000,00 (seiscentos e
trinta mil reais) previstos para o ano de 2017.

7.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

Somente poderão participar deste chamamento público as
entidades de natureza privada, sem fins econômicos ou
lucrativos, sediadas no município de Manaus, que atendam a
todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos;
Exigência de que as entidades de natureza privada, sem fins
econômicos ou lucrativos possuam no mínimo 03 (três) anos de
existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de
documentação cadastrada emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante;
Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas;
Estar ciente de que a simples participação no Edital de
Chamamento Público pressupõe seu conhecimento prévio e sua
concordância com o atendimento das disposições deste edital e
da Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 6.170, de
25/07/2007 e suas alterações, Portaria Interministerial
nº 424/MP/MF/CGU, de 30/12/2016 e a Lei Delegada Municipal
nº 01/2013, de 31/07/2013, além das normas e legislações
pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas – TCE/AM, ainda que não expressamente
consignadas neste Edital;
É vedada a participação, neste edital, à entidade que se
enquadre em alguma das seguintes situações:
7.6.1. Que estiver cumprindo penalidade de suspensão ou que
tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão público
federal, estadual ou municipal;
7.6.2. Que esteja incluída no Cadastro de Inadimplência na esfera
municipal, estadual ou federal.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

DO PROCESSO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – Fica autorizada a
destinação, mediante transferência voluntária, pela SEMJEL, de
recursos públicos municipais derivados da lei Orçamentária
vigente.
O valor a ser investido no presente edital fica subordinado a
disponibilidade da dotação orçamentária em suas funções
programáticas específicas.
8.2.1. Fica estabelecido o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), como limite máximo de investimento no projeto
aprovado.
ITENS FINANCIÁVEIS
8.3.1. Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio:
material de consumo e serviços de terceiros de pessoa física
e jurídica.
ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
É VEDADO:
8.4.1. Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo
estabelecido;
8.4.2. Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária
vigente;
Para participar do presente chamamento público, a entidade
deve:
a) ser de atendimento direto ao público, de forma gratuita;
b) estar qualificada e regularmente cadastrada na SEMJEL;
DAS ETAPAS DO PROCESSO – o processo dar-se-á em 02
(duas) etapas: de habilitação e seleção, ambas de caráter
eliminatório.
8.6.1. Primeira etapa: habilitação – a SEMJEL receberá a
documentação das entidades de natureza privada, sem fins
econômicos/lucrativos, interessadas em participar do Edital
de Chamamento Público.
8.6.1.1. A habilitação da entidade será feita por requerimento
encaminhado ao presidente da Comissão Técnica de
Seleção da SEMJEL, dentro de envelope lacrado
(tamanho A4) e endereçado da seguinte forma:

Destinatário:
À Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
End.: Alameda Cosme Ferreira, 871, Coroado II
CEP 69082-230 Manaus-AM
À
Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL.
– 1ª Etapa – habilitação
Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
8.6.1.2. O envelope deverá conter, em via única, os documentos,
numerados e rubricados, em sua totalidade (o que, em
caso de descumprimento, enseja a eliminação no
processo), e relacionados na seguinte ordem:
8.6.1.3. 1ª Etapa:
a) Requerimento de habilitação, endereçado ao presidente da
Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL, em papel
timbrado da entidade, assinado por seu representante legal,
manifestando o interesse na participação do edital;
b) Estatuto Social da entidade, devidamente registrado em
cartório;
c) Ata da Assembleia Geral de eleição e posse da Diretoria em
exercício, devidamente registrada em cartório;
d) Ata das Assembleias Gerais de aprovação das alterações
estatutárias, caso tenham ocorrido, devidamente registradas
em cartório;
e) Espelho do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ,
devidamente atualizado, onde conste a razão social/nome e
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endereço idênticos à denominação expressa em seu estatuto
atualizado;
f)
Atestado de capacidade técnica relacionado ao objetivo do
projeto;
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos e
Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União;
h) Certidão Negativa de Débitos Estaduais perante a Secretaria
Estadual da Fazenda – SEFAZ;
i)
Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos ao
domicílio-sede da entidade, perante a Secretaria Municipal
de Finanças e Controle Interno – SEMEF;
j)
Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional da
Seguridade Social – INSS;
k) Certidão Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS;
l)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
m) Cédula oficial de identidade, contendo o número do Registro
Geral – RG, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF,
comprovante de residência (e procuração de outorga de
poderes, se for o caso) do representante legal da entidade;
8.6.2. Segunda etapa: seleção – a SEMJEL receberá a
documentação das entidades de natureza privada, sem fins
econômicos ou lucrativos, verificando as exigências quanto a
habilitação e elegibilidade da instituição proponente a partir
dos documentos exigidos e do enquadramento do projeto
aos termos deste Edital de Chamamento Público.
8.6.2.1. A seleção da entidade será feita por requerimento
encaminhado ao presidente da Comissão Técnica de
Seleção da SEMJEL, dentro de envelope lacrado
(tamanho A4) e endereçado da seguinte forma:
Destinatário:
À Secretaria Municipal do Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL
End.: Alameda Cosme Ferreira, 871, Coroado II
CEP 69082-230 Manaus-AM
À
Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL.
– 2ª Etapa – seleção
Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo
8.6.2.2. A seleção da proposta submetida a este Chamamento será
realizada por meio de análises e avaliações realizadas
pela Comissão Julgadora que eliminará as entidades
que não atenderem os requisitos apontados abaixo e
com base nos critérios deste edital.
8.6.2.3. Documentos exigidos na 2ª Etapa:
a) Plano de Trabalho, em papel timbrado da entidade e
devidamente assinado pelo seu representante legal.
8.6.2.4. Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar
dentro de seus prazos de validade, no período da
análise dos documentos.
8.6.2.5. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
retificações no conteúdo da documentação, uma vez
entregues.
8.6.2.6. O ato de entrega da documentação exigida neste
chamamento público, não gera nenhuma expectativa
de direito para a entidade quanto à obrigatoriedade de
repasse de recursos por parte do município.
8.6.2.7. A análise dos envelopes com a documentação para a
habilitação e seleção, será realizada pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMJEL.
8.6.3. A comissão Técnica de Seleção da SEMJEL divulgará o
resultado da análise dos documentos na recepção de sua
sede, bem como enviará para publicação no DOM.
8.6.4. Após o recebimento da documentação, será lavrada ata
circunstanciada da sessão, que será assinada pela
Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL e pelos
representantes das entidades participantes presentes.

8.6.5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
ITENS

EXPERIENCIA DA
ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS E DA
EQUIPE

ECONOMICIDADE DA
PROPOSTA

CRITÉRIOS
a) Capacidade técnica e experiência em
palestras,
cursos,
para
potenciais
empreendedores e empresários informais.
b) Relevância de sua atuação em ações de
promoção à juventude.
c) Demonstração de capacidade instalada da
entidade condizente ao porte do projeto
apresentado.
d) Consonância do plano de trabalho com
objetivos propostos no anexo III.
e) Factibilidade da execução com o orçamento
estimado.
f) Análise da qualidade ou da relação entre o
menor custo para obter a qualidade desejada
do resultado pretendido.
g) Análise sobre a otimização dos custos e a
funcionalidade dos meios, na consecução da
meta estabelecida.

PONTUAÇÃO
De 1 a 5 pontos
De 1 a 5 pontos
De 1 a 5 pontos
De 1 a 5 pontos
De 1 a 5 pontos
De 1 a 5 pontos
De 1 a 5 pontos

9.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1.

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento
dos envelopes pela Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL,
em sessão pública, qualquer cidadão poderá impugnar o
presente Edital, apresentando o pedido no protocolo da SEMJEL.
Não serão conhecidas as impugnações protocoladas fora do
prazo estipulado.

10.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Das decisões proferidas pela Comissão Técnica de Seleção da
SEMJEL, caberão recursos administrativos, no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados da publicação do resultado da análise.
10.2. Os recursos deverão ser endereçados à SEMJEL e entregues no
protocolo da Secretaria, apresentados em forma de petição, clara
e objetivamente, e assinado pelo representante legal da
recorrente.
11.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1. Os interessados deverão apresentar às documentações
correspondentes as etapas de habilitação e seleção até o dia
17/05/2017 na sede da SEMJEL, não serão aceitos documentos
enviados por meio de correspondência.
11.2. A presente chamada pública obedecerá ao seguinte cronograma.
Etapas
Publicação do Edital de Chamada Pública nº 01/2017
Data final para recebimento da documentação de habilitação e seleção
junto a SEMJEL.
Divulgação do resultado de habilitação e seleção
Data limite para assinatura do convênio.

12.

Prazos
13/07/2017
28/07/2017
10/08/2017
20/08/2017

DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

12.1. A homologação do resultado da presente seleção é de
competência da titular da SEMJEL e deverá ser publicada no
DOM.
13.

DA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

13.1. Constatado o atendimento às exigências do presente Edital, no
que tange as etapas do processo de habilitação e seleção, a
entidade será declarada classificada.
14.

DAS CONDIÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DA PARCERIA

14.1. Os serviços e atividades serão prestados através dos
profissionais contratados pela entidade privada selecionada, com
a habilitação de cada profissional na área de atuação;
14.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da entidade privada
sem fins lucrativos o pagamento destes profissionais, incluído o
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para a SEMJEL, devendo a entidade privada manter
arquivo com todos os comprovantes de recolhimento;
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14.3. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do
Termo de Convênio e deverão atender a Lei nº 8.666/93, Decreto
Federal nº 6.170, de 25/07/2007 e suas alterações, Portaria
Interministerial nº 424/MP/MF/CGU, de 30/12/2016 e a Lei
Delegada Municipal nº 01/2013, de 31/07/2013, além das normas
e legislações pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.
15.

FICHA DE CADASTRO
DADOS CADASTRAL DA ENTIDADE
Órgão/Entidade:

CNPJ:

Endereço:
Cidade

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As informações e todos os elementos sobre a habilitação e
seleção de que trata este Edital poderão ser obtidos junto à
Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL;
15.2. A SEMJEL reserva-se o direito de alterar o presente Edital, por
conveniência da Administração e atendido o princípio do
interesse público, sem que caiba, às entidades proponentes,
direitos a qualquer indenização, ressaltando-se que, caso venha
a influenciar na elaboração das propostas, fixar-se-á novo prazo
para apresentação e publicação no DOM, respeitado o disposto
no § 4º, do artigo 21, da Lei nº 8.666/1993;
15.3. É facultado à SEMJEL promover diligências destinadas a
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de
qualquer informação apresentada pela entidade interessada;
15.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do
processo de habilitação e seleção e em hipótese alguma, será
devolvida à entidade interessada;
15.5. A habilitação e a seleção de que trata este Edital não estabelece
obrigação de efetiva celebração de convênio;
15.6. A efetiva celebração do convênio dar-se-á com entidade
selecionada pela SEMJEL;
15.7. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir
a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto,
respondendo o convenente pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio ou
instrumento congênere;
15.8. A classificação da entidade poderá ser anulada a qualquer
tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo, ou
revogada, por conveniência da Administração Pública, através de
decisão fundamentada;
15.9. A SEMJEL poderá prorrogar os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal
medida;
15.10. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os
efeitos legais;
15.11. O proponente sujeitar-se-á às disposições da legislação
pertinente no que diz respeito à execução de despesas com os
recursos destinados ao projeto pelo instrumento legal específico;
15.12. Comporá a Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL servidores
do seu quadro de pessoal, a quem será vedado pertencer ao
quadro funcional das entidades interessadas, bem como
participação na elaboração do projeto de que trata este Edital;
15.13. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMJEL, observada a legislação
aplicável.
16.

ANEXO I

UF

CEP

DDD/telefone

E-mail:

Tipo de Instituição:

Nome do responsável:

CPF:

C.I./Órgão Expedidor

Função:

Data da posse:

DDD/telefone:

Endereço Residencial:
Cidade

UF

CEP

Manaus – AM

Bairro:

de julho de 2017

Assinatura e carimbo do representante legal.

ANEXO II
MODELO DE
PLANO DE TRABALHO
Projeto Jovem Empreendedor
1. DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE
Órgão/Entidade:
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL
Endereço: Alameda Cosme Ferreira, 871, Coroado II
69082-230
Cidade
UF
CEP
Manaus
AM
69082-230

CNPJ:
04.391.078.0001-35

Nome do responsável:
Mário Barros

CPF:
003.129.632-70

C.I./Órgão Expedidor
1537241-3 SSP/AM

DDD/telefone
(92) 3248-8706

Função
Secretário Municipal

2. DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE
Órgão/Entidade:

CNPJ:

Endereço:
Cidade
UF
Manaus
AM
Nome do responsável:
C.I./Órgão Expedidor

CEP

DDD/telefone
CPF:

Função:

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO
OBJETO
DO CONVÊNIO:

VIGÊNCIA
DO CONVÊNIO: 20 meses
INICIO PREVISTO: TÉRMINO
PREVISTO:

Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Ficha de Cadastro;
DETALHAMENTO DO OBJETO:

Anexo II – Modelo de Plano de Trabalho;
METAS A SEREM ATINGIDAS:

Anexo III – Projeto Técnico;
Anexo IV – Minuta do Termo de Convênio.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
METODOLOGIA DE TRABALHO:

Manaus/AM, 10 de julho de 2017.
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA/FASE)
Etapa
Especificação
Fase
1
Descrever a meta proposta
Etapa/fase
da
meta.
Descrever
resumidamente as atividades necessárias
para atingir a meta.
Meta
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Unid.
Quant

Início

Duração
Término
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5. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS
Item
1

Indicador Físico
Unid.
Quant.
Natureza da Aquisição: Recursos do Convênio

Custos R$
Unit.
Total

Especificação

O que será adquirido para realização do projeto em bens e serviços
Material de Consumo
Contratação de Serviços (pessoa
física)
Contratação de Serviços (pessoa
Jurídica)
Total de Recursos do Convênio
2
Natureza da Aquisição: Contrapartida

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 077 / 2017 - SEMINF/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,e

O que será adquirido para realização do projeto em bens e serviços

Total de Recursos de Contrapartida

6. PLANO DE APLICAÇÃO
Concedente
(R$)

Tipo de Despesa

Convenente (R$)

Total (R$)

Recursos do Convênio
Recursos de Contrapartida
Total Geral (R$)

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de
09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo
Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de
08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo
Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de
21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo
Decreto 8.471 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0309 de 5-10-09, alterado pelo
Decreto nº 1.164 de 25-08-2011,

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer SEMJEL
MÊS
VALOR R$

CONCEDENTE:
DESCRIÇÃO
 Primeira parcela,
correspondente a 60%
 Segunda parcela,
correspondente a 30%
 Terceira parcela,
correspondente a 10%
Subtotal

RESOLVE:
I – DISPENSAR, como Membro da Comissão acima
citada, a senhora abaixo relacionada:

Mês 1
Mês 6

Nome
NATASSIA KARLA CASTELO BRANCO DONADON

Mês 12

Valor
2.500,00

A Contar
1º.07.2017

II – DESIGNAR, para fazer parte como Membro da
Comissão acima citada, o abaixo relacionado:

PROPONENTE:
DESCRIÇÃO

MÊS

VALOR R$

 Contrapartida econômica

Nome
ALLAN SANTOS DE SOUZA

Valor
2.500,00

A Contar
1º.07.2017

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE

Subtotal
Total Geral

8. DA DECLARAÇÃO:
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova
junto a Prefeitura Municipal de Manaus, para os efeitos e sob as penas da lei, que
inexiste qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Convênio, na
forma deste Plano de Trabalho.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 7 de julho de 2017.

DE

Nestes Termos
Pede Deferimento
Manaus – AM

de julho de 2017

_____________________________
Assinatura do representante legal

9. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

PORTARIA N° 078 / 2017 - SEMINF/GS
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO-SEMINF, usando das atribuições que lhes são
conferidas, pelo art. 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
DE MANAUS, e

APROVADO
Manaus,

de julho de 2017

__________________________
Mário Barros
Secretário da SEMJEL

ANEXO III

CONSIDERANDO a necessidade de reformular no âmbito
da estrutura organizacional desta Secretaria Municipal de InfraestruturaSEMINF, delimitar as atribuições e o funcionamento da equipe
encarregada do recebimento de materiais precedidos de licitação ou
não, nos termos prescritos no Artigo 67, pela Lei Federal nº. 8.666/93,
CONSIDERANDO ainda, a necessidade de adequação no
gerenciamento do processo de verificação da qualidade e quantidade
dos EQUIPAMENTOS, BENS e MATERIAIS em geral e consequente
aceitação.

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO
RESOLVE:
ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO

I – ALTERAR A COMPOSIÇÃO da Comissão instituída
pela Portaria nº 068/2017-SEMINF/GS, passando a vigorar com os
servidores adiante identificados, para examinar e conferir a qualidade e
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quantidade dos equipamentos, bens e materiais em geral, de acordo
com a Requisição de Material ou Edital constante de Processo
Licitatório, objetos de licitação ou de qualquer outra modalidade de
aquisição, incluindo dispensa de licitação e inexigibilidade, procederem
ao recebimento destes, e atestar os documentos Fiscais das empresas
homologadas, a saber:
Marcos Paz Tiradentes
Fernando Batista da Silva Filho
Luciana Almeida Barbosa

Presidente
Membro
Membro

II - DESIGNAR o servidor Geovane Pinto de Jesus, para
responder como membro substituto, no impedimento de qualquer um dos
titulares.
III - ESTABELECER que a participação na Comissão seja
não remunerada.

Anexo Único da Portaria nº 046/2017-MANAUSTRANS
Nº
01

F
15

SF
128

P
1050

A
4057

ND
33903628

FR
0210

Total:

R$
8.280,00
8.280,00

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, 26 de junho de 2017.

Esta Portaria entrará em vigor a contar da data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de julho de 2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 10 de julho de 2017.

(*) Republicação da Portaria nº 046/2017, publicada no DOM nº 4159, de
05/07/2017.

PORTARIA Nº 051/2017 – PRE/MANAUSTRANS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
(*) PORTARIA N.º 046/2017-PRE/MANAUSTRANS
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, no uso das
atribuições legais conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,
CONSIDERANDO o que dispõe no artigo 8º, da Lei
Municipal nº 2.200, de 06 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 7º, § 3º e art.
15, do decreto Municipal nº 3.622 de 31.01.2017,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140102-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL, no valor total de
R$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais), conforme Anexo
Único desta Portaria.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MANAUSTRANS, de acordo com a competência que lhe confere o
artigo nº 128, inciso II, com o artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Municíoio de Manaus, a Lei Delegada nº 25, de 31 de Julho de 2013 e o
Decreto de 06 de Janeiro de 2017.
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.712, de 01 de junho de
2017, publicado no DOM, edição nº 4137, que dispõe sobre os
procedimentos de elaboração do Planejamento Estratégico 2018/2030 e
da Proposta do Plano Plurianual do Município de Manaus, e da outras
providências.
CONSIDERANDO, o Artigo 8º, § 1º, do supracitado
Decreto, onde cada órgão deverá indicar um servidor responsável, com
conhecimento e experiência nas áreas de planejamento e execução
orçamentária.
RESOLVE:
Art.1° DESIGNAR, a contar de 1º de Junho de 2017, o
servidor CLÁUDIO AMARAL MACHADO, matrícula nº 11.171, com a
finalidade de atuação como Agente Setorial deste Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – Manaustrans, junto ao Comité
Técnico de Planejamento Estratégico 2018/2030 e da Proposta do
Plano Plurianual do Município de Manaus.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto custear despesas com a realização de curso “Programa em
Gestão de Procedimentos Operacionais do Trânsito – Turma: 02, para
oferta de 10 (dez) ações pedagógicas, e que deverá ser realizada pela
Unidade Gestora Executora 140102-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de junho de 2017.
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PORTARIA N.º 052/2017 - PRE/MANAUSTRANS
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO –
MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº. 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010 e pelo Decreto de
06 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO o que consta na C.I. nº 12/2017 da
Comissão de Análise da Defesa de Autuação - CDA / MANAUSTRANS.
RESOLVE:
DESIGNAR, a servidora MARIA LÚCIA DE SOUZA
BAYMA, matrícula nº. 10232, para exercer como membro suplente na
Comissão de Análise da Defesa de Autuação – CDA, durante o período
de 11/07/2017 a 30/07/2017, com direito à percepção das vantagens
inerentes ao exercício do cargo, tendo em vista o afastamento do titular,
FERDINANDO BORGES DOS SANTOS TEIXEIRA, em virtude de férias
regulamentares.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus
(AM), 10 de julho de 2017.

2.CONTRATANTES: Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do
Trânsito – Manaustrans e a empresa Ensin – Empresa Nacional de
Sinalização e Eletrificação Ltda.
3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de
prazo da vigência contratual dos serviços de sinalização viária, bem
como a supressão quantitativa dos itens contratados.
4.PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 01/06/17.
5.VALOR: R$ 15.959.674,58 (Quinze milhões novecentos e cinquenta e
nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos).
6.DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas do presente termo aditivo
foram parcialmente empenhadas na data de 24/05/2017 à conta da
seguinte rubrica orçamentária:
2017NE00261 50200.15451102330440000.02100000.33903924, no
valor de R$ 7.839,68 (Sete mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta
e oito centavos);
2017NE00262 50200.15451102330230000.02100000.33903924, no
valor de R$ 231.232,87 (Duzentos e trinta e um mil duzentos e trinta e
dois reais e oitenta e sete centavos);
2017NE00263 50200.15451102330220000.02100000.33903924, no
valor de R$ 674.076,69 (Seiscentos e setenta e quatro mil setenta e seis
reais e sessenta e nove centavos);
2017NE00264 50200.15451102330210000.02100000.33903924, no
valor de R$ 284.927,79 (Duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e
vinte e sete reais e setenta e nove centavos);
2017NE00265 50200.15451102330210000.02100000.44905293, no
valor de R$ 32.091,06 (Trinta e dois mil noventa e um reais e seis
centavos);
2017NE00266 50200.15451102330210000.02100000.44905204, no
valor de R$ 206.918,48 (Duzentos e seis mil novecentos e dezoito reais
e quarenta e oito centavos).
Ficando o saldo de R$ 14.522.588,01 (Quatorze milhões quinhentos e
vinte e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e um centavo) para
atender às demais despesas contratuais.
7.FUNDAMENTAÇÃO: Processo Administrativo nº 2017/17269/17285/
00055, arts. 57, II c/c 65, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

PORTARIA Nº. 053/2017 - PRE/MANAUSTRANS

Manaus, 31 de maio de 2017.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO –
MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº. 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010 e pelo Decreto de
02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para responder
pelas atribuições da função de Supervisor, simbologia FG-3, com direito
à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, tendo em
vista o afastamento do titular, em virtude de férias regulamentares.
SERVIDOR TITULAR
IRIS DOS SANTOS ARAÚJO

SERVIDOR SUBSTITUTO
KLYNGER NEVES DE OLIVEIRA

PERÍODO DE FÉRIAS
17/07/2017 a 15/08/2017

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus
(AM),10 de julho de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2015MANAUSTRANS, firmado em 31/05/2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de serviços nº 004/2017MANAUSTRANS, celebrado em 03/07/2017.
2.CONTRATANTES: O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização
do Trânsito - MANAUSTRANS e a empresa Alfama Comércio e Serviços
Ltda - EPP.
3.OBJETO: Prestação de serviços de controle de pragas, desinsetização
e desratização com aplicação semestral, manutenção e inspeções
mensais, características adicionais: conforme Projeto Básico/Termo de
Referência.
4.VALOR: R$ 22.947,83 (Vinte e dois mil novecentos e quarenta e sete
reais e oitenta e três centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram parcialmente empenhadas sob o número 2017NE00314,
datada de 26/06/2017, no valor de R$ 7.649,27 (Sete mil seiscentos e
quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) à conta da seguinte
rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 50200; Programa de
Trabalho: 15.122.4002.2358.0000; Natureza da Despesa: 33903978;
Fonte de Recursos: 02100000, ficando o saldo de R$ 15.298,56 (Quinze
mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) para
atender às demais despesas contratuais.
6.PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre da utilização do
Registro de Preços nº 078/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF, proveniente
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do Pregão Presencial nº 114/2016 – CML/PM, publicado no Diário Oficial
do Município de Manaus nº 3987, datado de 10/10/2016; em
conformidade com o disposto no art. 15, da Lei nº 8.666/1993 e do
Procedimento Administrativo 2017/17269/17285/00047.
Manaus, 03 de julho de 2017.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram parcialmente empenhadas à conta da seguinte rubrica
orçamentária sob o nº 2017NE00276, datada do dia 01/06/2017, no valor
de R$ 1.574,72 (Um mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e
dois centavos). Unidade Orçamentária 50200; Programa de Trabalho
15.451.1023.3044.0000; Recurso 02100000; Natureza da Despesa
33903007, ficando o saldo de R$ 6.122,76 (Seis mil cento e vinte e dois
reais e setenta e seis centavos) para atender às demais despesas
contratuais.
6.PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre da utilização do
Registro de Preços nº 070/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF, proveniente
do Pregão Presencial nº 102/2016 – CML/PM, publicado no Diário Oficial
do Município de Manaus nº 3953, datado de 18/08/2016; em
conformidade com o disposto no art. 15, da Lei nº 8.666/1993 e do
Procedimento Administrativo 2017/17269/17285/00007.
Manaus, 03 de julho de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de serviços nº 005/2017MANAUSTRANS, celebrado em 03/07/2017.
2.CONTRATANTES: O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização
do Trânsito - MANAUSTRANS e a empresa Costa Rica Serviços
Técnicos Ltda.
3.OBJETO: Prestação de serviços de controle de pragas, repelência a
pombos e morcegos com aplicação semestral, manutenção e inspeções
mensais, características adicionais: conforme Projeto Básico/Termo de
Referência.
4.VALOR: R$ 23.676,33 (Vinte e três mil seiscentos e setenta e seis
reais e trinta e três centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram parcialmente empenhadas sob o número 2017NE00318,
datada de 26/06/2017, no valor de R$ 7.892,12 (Sete mil oitocentos e
noventa e dois reais e doze centavos) à conta da seguinte rubrica
orçamentária: Unidade Orçamentária: 50200; Programa de Trabalho:
15.122.4002.2358.0000; Natureza da Despesa: 33903978; Fonte de
Recursos: 02100000, ficando o saldo de R$ 15.784,21 (Quinze mil
setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) para atender
às demais despesas contratuais.
6.PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
7.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre da utilização do
Registro de Preços nº 078/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF, proveniente
do Pregão Presencial nº 114/2016 – CML/PM, publicado no Diário Oficial
do Município de Manaus nº 3987, datado de 10/10/2016; em
conformidade com o disposto no art. 15, da Lei nº 8.666/1993 e do
Procedimento Administrativo 2017/17269/17285/00056.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: SMTU
SERVIDOR(A): CINTIA ARAUJO REIS
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO III – DAS-I
SIT: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 13.06.2017
DOM Nº 4145, DE 13.06.2017
VEICULO MARCA KIA CERATO MODELO 2011, PLACA NPA4438, VALOR
38.000,00.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

Manaus, 03 de julho de 2017.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 006/2017-MANAUSTRANS, celebrado
em 03/07/2017.
2.CONTRATANTES: O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização
do Trânsito - MANAUSTRANS e a empresa Gelo Bom Fabricação de
Gelo Comum Ltda -ME.
3.OBJETO: Fornecimento de gelo, tipo: escama, material: água potável,
características: inodoro e insípido, aplicação: refrigeração em geral, cor:
incolor, unidade de fornecimento: saco com 40 kg. norma técnica:
registro no Ministério da Saúde.
4.VALOR GLOBAL: R$ 7.697,48 (Sete mil seiscentos e noventa e sete
reais e quarenta e oito centavos).

ÓRGÃO: SMTU
SERVIDOR(A): JOSYELLI DE SOUZA MACIEL CORDEIRO
CARGO: ASSESSOR I – CAD-3
SIT: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 13.06.2017
DOM Nº 4145, DE 13.06.2017
NADA A DECLARAR
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 245/2017

MANAUS PREVIDÊNCIA

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 244/2017
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso 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 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM
nº 3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 297/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por idade à servidora abaixo identificada, subscrito pelo
Agente Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 307/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2017/4114/4147/02111, de 09.03.2017,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40º, § 1º, III, “b” da
Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 31, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA DAS GRAÇAS POINHO DA
ENCARNAÇÃO, no cargo de Professor Nível Superior 20H 2-C,
matrícula 112.195-2A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal
de Educação – SEMED, com os proventos proporcionais mensais de
R$ 820,14 (oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) discriminados
na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Valor Médio
Apurado

Valor do Provento
Proporcional Apurado

Fundamentação Legal

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso 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 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM
nº 3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 303/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 304/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2017/1637/2859, de 09.05.2017, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005, c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora ELIANE DE OLIVEIRA ARANHA RIBEIRO, no
cargo de ES-Especialista em Saúde (Cirurgião Dentista F-10), matrícula
050.268-5C, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, com os proventos mensais de R$ 7.920,52 (sete mil,
novecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) discriminados na
forma abaixo:
Composição da Remuneração

Valor

Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c Lei nº 2.134, de 10.06.2016.
Total dos Proventos

R$ 7.920,52
R$ 7.920,52

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de julho de 2017.

Valor

Art. 1º, inciso I, da Lei n.º 1.879, de 04.06.2014, c/c Lei
n° 2.135 de 10.06.2016.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação
dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º da Lei Federal
nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e
artigo 61 da Orientaçãop Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Na fração de 4.536/10.950 multiplicado pelo valor médio
apurado, nos termos do art. 40, da Constituição
Federal/1988 c/c art. 55 da Lei n° 870/2005.
Total dos Proventos

R$ 1.909,81

R$ 1.979,84

R$ 820,14
R$ 820,14

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 246/2017

APLICAR, ao valor do provento proporcional apurado,
constante da tabela acima, as regras do art. 7º, VII, do art. 39, § 3º e do
art. 201, § 2º todos da Constituição Federal/1988.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de julho de 2017.

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso 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 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM
nº 3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO o Parecer da Junta Médico-Pericial do
Município, emitido em 01.06.2017, e o teor do Despacho de Concessão
de Benefício nº 291/2017, que opina pela concessão do benefício de
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aposentadoria por invalidez à servidora abaixo identificada, subscrito
pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 309/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2017/4114/4147/05135, de 12.06.2017,
APOSENTAR, a contar de 01.06.2017, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso I, segunda parte da Constituição Federal de 1988,
c/c o artigo 28, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora JESSICA BRANDAO MENDES, no cargo de Professor Nível
Superior 20H 1-A, matrícula 118.923-9B, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos
mensais de R$ 1.609,33 (mil, seiscentos e nove reais e trinta e três
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Valor Médio Apurado

Total dos Proventos

Fundamentação Legal

APOSENTAR, a contar de 01.06.2017, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso I, segunda parte da Constituição Federal de 1988,
c/c o artigo 28, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora JESSICA BRANDAO MENDES, no cargo de Professor Nível
Superior 20H 1-A, matrícula 118.923-9A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos
mensais de R$ 1.609,32 (mil, seiscentos e nove reais e trinta e dois
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Valor Médio Apurado

Total dos Proventos

Fundamentação Legal
Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 04.06.2014,
c/c Lei n° 2.135 de 10.06.2016.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela E.C. nº 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela
Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Art. 40, § 2º da Constituição Federal/1988.

Valor
R$ 1.609,32

R$ 1.660,24

R$ 1.609,32

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de julho de 2017.

Valor

Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 04.06.2014,
c/c Lei n° 2.135 de 10.06.2016.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela E.C. nº 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela
Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Art. 40, § 2º da Constituição Federal/1988.

R$ 1.609,33

R$ 1.701,84

R$ 1.609,33

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 05 de julho de 2017.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 248/2017
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 247/2017
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso 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 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM
nº 3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO o Parecer da Junta Médico-Pericial do
Município, emitido em 01.06.2017, e o teor do Despacho de Concessão
de Benefício nº 290/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez à servidora abaixo identificada, subscrito
pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 308/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2017/4114/9648/00607, de 28.04.2017,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM
nº 3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 304/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Agente Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 310/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2017/4114/4241/00465, de 03.04.2017,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA DE FATIMA DE FREITAS UCHOA, no
cargo de Professor Nível Médio 20H 2-F, matrícula 063.592-8A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 2.280,45 (dois mil, duzentos e oitenta
reais e quarenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H
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Fundamentação Legal
Art. 1º, inciso I da Lei n° 1.879, de 04.06.2014, c/c
Lei n° 2.135 de 10.06.2016.
Total dos Proventos

Valor
R$ 2.280,45
R$ 2.280,45

Manaus, terça-feira, 11 de julho de 2017

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 06 de julho de 2017.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
PORTARIA Nº. 065/2017 – MANAUSCULT

PORTARIA N.º 095/2017-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 nº 1.803, de 29 de novembro de 2013,
CONSIDERANDO o Despacho de Concessão de Benefício
nº 314/2017, e demais documentos que instruem os autos do processo
nº 2017/17848/17894/00336, de 20.04.2017,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 312/2017–
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA que conclui que o processo está dentro
das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por morte,

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EVENTOS – MANAUSCULT, ATRAVÉS DE SEU DIRETORPRESIDENTE, de acordo com a competência que lhe confere o artigo
128, inciso II, c/c o artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica do Município de
Manaus, a Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013 e o Decreto de 06
de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO a solicitação constante no Processo de
nº 2017/16508/16697/00461.
CONSIDERANDO o Artigo 471, capítulo IV, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o Parecer de nº 225, de 16 de
julho de 2007, o Parecer nº 25, de 26 de maio de 2015, da Procuradoria
Geral do Município - PGM.
RESOLVE:
I - CONCEDER, a Prorrogação da Suspensão do Contrato
de Trabalho, do servidor JOÃO BOSCO LIMA DO NASCIMENTO,
matrícula de nº 080.109-7C, Cargo Agente Administrativo, pertencente
ao quadro de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos –
MANAUSCULT, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º de julho
de 2017, em razão de permanência em cargo comissionado.
Manaus, 10 de julho de 2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESOLVE
I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 20.04.2017,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, §§ 1º e 5º, 11, 27, inciso II, alínea “a”,
41, inciso II e 42, inciso IV, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005,
em favor do senhor LUIS CARLOS FRANÇA NERI, na condição de
companheiro da servidora MARIA DAS GRAÇAS NERY ROBERTO,
falecida em 26.06.2012, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais 6-A, matrícula 079.605-0A, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”

II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 1.403,91 (mil, quatrocentos e três reais e noventa e
um centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Vencimento
Lei nº 1.624, de 30.12.11.
Total dos Proventos da Pensão

Valor
R$ 1.403,91
R$ 1.403,91

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de julho de 2017.

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 07/2016FDT, celebrado em 15/06/2017.
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de
Apoio ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa MERRONIT COMERCIAL
LTDA-ME.
3. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 07/2016-FDT, e
acréscimo de valor mensal contratado, referente ao fornecimento de
Serviço de Locação de 02 (dois) Veículos Automotores,
Características: popular, hatchbak, motor 10, potência mínima de
73cv, combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade
para 05 passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano
de locação, Características Adicionais: sem motorista, sem
combustível, com ar condicionado, com direção hidráulica, vidros e
travas elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado,
com manutenção total por conta da contratada, Modelo: ONIX.
Conforme Termo de Referência no ANEXO I, constante no Processo
nº. 201651891047800026.
4. DO VALOR GLOBAL: O valor global estimado deste termo aditivo
para cobrir as despesas relativas à prorrogação do Contrato, pelo
período de 12 (doze) meses é de R$ 33.813,12 (trinta e três mil e
oitocentos e treze reais e doze centavos).
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente aditivo foram empenhadas à conta do Programa de
Trabalho: Unidade Gestora: 520201; Programa de Trabalho:
08.122.4002.2358; Fonte: 0100; Natureza da Despesa: 339039;
Fonte 100; Nota de Empenho Parcial nº. 2017NE00414, de
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14/06/2017, no valor de R$7.044,40 (sete mil, quarenta e quatro
reais e quarenta centavos), ficando o saldo no exercício de 2017 no
valor de R$11.364,91 (onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais
e noventa e um centavos) a ser empenhado conforme Programação
Mensal de Cota Orçamentária.
6. DO FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem amparo legal no
Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, parágrafo quarto, item XV do
Contrato original, no Parecer da Procuradoria Jurídica/FDT,
Despacho CGOF e Despacho de Autorização da Diretora Presidente
da
FDT
constantes
no
Processo
Administrativo
nº 201651891047800026.
7. PRAZO: Por força do presente termo fica dilatado por mais 12 (doze)
meses, a contar de 15/06/17, o Contrato nº. 07/2016- FDT.

Edital disponível: a partir do dia 12.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 12.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 25.07.2017 às 10h (horário de Brasília).
Manaus-AM, 07 de julho de 2017.

Manaus, 15 de junho de 2017.
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

(*) Republicação do Extrato publicado no DOM nº. 4147, de 19/06/2017, página
18, com incorreções.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da
CONCORRÊNCIA Nº 04/2017 – CML/PM, cujo objeto refere-se à
“CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ÁREA ATRÁS DA
ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª. ELIANA LÚCIA MONTEIRO DA SILVA LOCAL: RUA TIRADENTES, S/Nº, BAIRRO SANTO AUGOSTINHO MANAUS/AM”.
INABILITADA: MASTER’S ENGENHARIA INDÚSTRIA E
PROJETOS LTDA.

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DA SAÚDE,
torna público que realizará os seguintes procedimentos licitatórios:
PREGÃO ELETRONICO Nº 115/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Químico-Cirúrgicos para
atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).
Edital disponível: a partir do dia 11.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 11.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 24.07.2017 às 10h (horário de Brasília).
PREGÃO ELETRONICO Nº 116/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Laboratoriais para atender as
necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).
Edital disponível: a partir do dia 11.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 11.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 24.07.2017 às 10h (horário de Brasília).
PREGÃO ELETRONICO Nº 117/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS.
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Químico-Cirúrgicos para
atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).
Edital disponível: a partir do dia 12.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 12.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 25.07.2017 às 10h (horário de Brasília).
PREGÃO ELETRONICO Nº 118/2017 – CML/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS.
OBJETO: Eventual aquisição de Insumos Químico-Cirúrgicos para
atender as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).

HABILITADAS:
HB
ENGENHARIA
LTDA,
CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, MARIUÀ CONSTRUÇÕES
LTDA, REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA, SIGA
CONSTRUTORA LTDA, MCW CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
TERRAPLENAGEM LTDA e W T CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA.
A Ata de Julgamento das Documentações encontra-se a
disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou
6333.
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, 11 de julho de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da TOMADA DE
PREÇO Nº 12/2017 – CML/PM, cujo objeto refere-se à “IMPLANTAÇÃO
DE SINE NO SHOPPING T4 - AVENIDA CAMAPUÃ, S/Nº, BAIRRO
JORGE TEIXEIRA”.
INABILITADAS: M ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA e CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÕES E PROJETOS CIVIS
LTDA – ME.
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HABILITADAS: CONSTRUTORA MC BARRETO
OLIVEIRA – EIRELI, NELL CONSTRUTORA LTDA ME, JMB
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI
EPP, MP CONSTRUÇÕES LTDA e PROJETO ENGENHARIA LTDA.
A Ata de Julgamento das Documentações encontram-se a
disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou
6333.
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, 11 de julho de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da TOMADA DE
PREÇO Nº 13/2017 – CML/PM, cujo objeto refere-se à
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO PARQUE CULTURAL DE ESPORTE
E LAZER PONTA NEGRA”.
INABILITADA: M ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
HABILITADAS: CONSTRUTORA MC BARRETO
OLIVEIRA – EIRELI – EPP, JMB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI EPP, NELL CONSTRUTORA LTDA
– ME, CONSTRUBAN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP e MP
CONSTRUÇÕES LTDA.
A Ata de Julgamento das Documentações encontram-se a
disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou
6333.
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, 11 de julho de 2017.

Publicações Diversas
Eternal - Indústria, Comércio, Serviços e Tratamento de Resíduos
da Amazônia Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de
Operação n° 307/06-06, que autoriza o transbordo de resíduos/borras
oleosas e a guarda de embarcações, localizada na Rua Guiana
Francesa, nº 01, Estrada do Aleixo – km 12, Distrito Industrial II, Manaus
– AM, para Transportes e Terminais, com validade de 02 Anos.
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