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Poder Executivo
LEI Nº 2.237, DE 24 DE JULHO DE 2017
ALTERA a Lei n. 946, de 20 de janeiro de
2006, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu
sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1.º Fica alterado o parágrafo único do art. 7.º da Lei n.
946, de 20 de janeiro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7.º ...
...

CONSIDERANDO que as modificações introduzidas, de
natureza formal, inalteram as diretrizes e objetividade do Decreto
nº 3.712, de 01 de junho de 2017;
CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 3.567/2017 –
SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03384,
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a redação do § 1º, inc. I, e do § 2º, do
art. 5º do Decreto nº 3.712, de 01 de junho de 2017, que dispõe sobre os
procedimentos de elaboração do Planejamento Estratégico 2018-2030 e
da proposta do Plano Plurianual do Município de Manaus, passando a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º (Omissis)
§ 1º (Omissis)

Parágrafo único. As despesas com folha de pagamento e
encargos dos servidores lotados ou em exercício no Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do
Município de Manaus (Manausmed), integrante da
Administração Direta do Município de Manaus, vinculado à
Semad, conforme a Lei n. 1.975, de 29 de abril de 2015,
correrão por conta do Fundo de Custeio do Plano de Saúde
dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Funserv).”
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 24 de Julho de 2017.

I – 01 (um) Presidente e 01 (um) Coordenador Executivo,
os quais serão obrigatoriamente representantes da Secretaria Municipal
de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF e
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD, respectivamente;
II – (Omissis)
§ 2º O Comitê de Gestão Estratégica será assessorado
pela Procuradoria Geral do Município – PGM, pelo Controle Interno, pela
Secretaria Municipal de Comunicação – SEMCOM, pela Casa Civil e
pelo Conselho Municipal de Gestão Estratégica – CMGE, de acordo com
as respectivas competências e quando houver demandas específicas”.
Art. 2º Ficam mantidos os demais dispositivos do Decreto
nº 3.712, de 01 de junho de 2017.
Manaus, 24 de julho de 2017.

DECRETO Nº 3.757, DE 24 DE JULHO DE 2017
ALTERA o Decreto nº 3.712, de 01 de junho
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 a constatação, posteriormente à
publicação, de inconsistências formais na redação dos dispositivos de
que trata este Decreto;

Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

DECRETO DE 24 DE JULHO DE 2017

Manaus, 24 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 teor do Ofício nº 3.567/2017 –
SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03384, resolve
ALTERAR o Decreto datado publicado na Edição nº 4.137,
página 5, do Diário Oficial do Município, de 01-06-2017, que designou os
membros do Comitê de Gestão Estratégica, cuja redação passa a viger
da forma que segue:
DESIGNAR, a contar de 01-06-2017, os membros do
Comitê de Gestão Estratégica, na forma estabelecida abaixo:
COMPOSIÇÃO

REPRESENTANTE

PRESIDENTE

LOURIVAL LITAIFF PRAIA

COORDENADOR
EXECUTIVO

LUIZA MARIA BESSA REBELO

TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE

ÓRGÃO
Secretaria Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e
Controle Interno – SEMEF
Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e
Gestão – SEMAD
Subsecretaria de Orçamento e
Projetos – SEMEF

KARLILEY KARLA CAPUCHO
MANOEL VEIGA
JOSÉ AURI DE GUSMÃO
Subsecretaria de Gestão –
VASCONCELOS
SEMEF
GUILHERME BENDER
EUDO LIMA DE ASSIS JUNIOR
Subsecretaria de Tecnologia da
Informação – SEMEF
RICHARD DOUGLAS DANTAS
LUCAS CEZAR JOSÉ FIGUEIREDO
Subsecretaria de Planejamento e
BANDIERA
Gestão de Pessoas – SEMAD
JAMILE BALLUT BREVAL
RICARDA PINHO GALVÃO
Subsecretaria de Gestão de
Processo – SEMAD
SÔNIA MARIA BEZERRA LIRA
CLÁUDIO GUENKA
Instituto Municipal de
MICHELE MARTINS DE MATTOS Planejamento Urbano – IMPLURB
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretaria Municipal
MARIA JOSEPHA PENELLAS
Extraordinária – SEMEX
PÊGAS CHAVES

Manaus, 24 de julho de 2017.

DECRETO DE 24 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 a Promoção nº 76/2017 –
P.Pessoal/PGM, que informa a necessidade de se oficiar a Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Casa
Civil, no sentido de dar cumprimento imediato a determinação judicial,
procedendo-se a nomeação;
CONSIDERANDO a Decisão Interlocutória exarada pelo
Excelentíssimo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, nos autos
da Ação Ordinária nº 0624602-25.2017.8.04.0001, tramitando no
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ-AM;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 106/2017 –
P.PESSOAL/PGM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03375, resolve
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a candidata identificada neste Decreto, aprovada no Concurso SEMSA –
Edital 007/2012, homologado mediante Decreto de 04 de julho de 2012,
publicado na Edição nº 2.962 do Diário Oficial do Município, de
04-07-2012, republicado na Edição nº 2.963 do Diário Oficial do
Município, de 05-07-2012 e prorrogado por meio do Decreto nº 2.782, de
14 de maio de 2014, publicado na Edição nº 3.409 do Diário Oficial do
Município, de 14-05-2014, para exercer em caráter efetivo, o cargo
abaixo especificado, pertencente à estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:
ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Nome
Classificação
CYNARA VANESSA D’OLIVEIRA CALDEIRA
327001385S
8º
DOS SANTOS
Inscrição

DECRETO DE 24 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 teor da Comunicação Interna
nº 0740/2017 da Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal
de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o Ofício nº 3524/2017-SEMAD,
subscrito pelo Subsecretário Municipal de Administração, Planejamento
e Gestão;
CONSIDERANDO e o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017/19309/19630/03374, resolve
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor GENÍLSON
GOMES ALVES, matrícula nº 121.568-0 E, Membro da Comissão
Permanente de Acumulação de Cargos do Município – COPACM, para
responder, cumulativamente, pelas atribuições de Presidente da
Comissão, no período de 05-06 a 12-06-2017, com direito à percepção
das vantagens inerentes ao exercício da função, em substituição à titular
MÔNICA VIEIRA GALATE MATTOS, matrícula nº 126.534-2 A,
afastada por motivo de férias regulares.
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DECRETO DE 24 DE JULHO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 64/2017 –
FMC/CONCULTURA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/03421,
RESOLVE:
I – AUTORIZAR, a contar de 20-07-2017, pelo período de
15 (quinze) dias, o afastamento do senhor MÁRCIO GONÇALVES
BENTES DE SOUZA, Presidente do Conselho Municipal de Cultura, em
virtude de licença médica;
II – DESIGNAR o senhor CELDO BRAGA, VicePresidente do Conselho Municipal de Cultura, para responder
cumulativamente pelas atribuições do cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, sem o direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, durante o afastamento legal do titular.
Manaus, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.354/2017
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.353/2017

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO o teor do Despacho, subscrito pelo
Subsecretário Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados da Casa Civil;

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 o disposto no Despacho nº 244/2017 SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil;

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;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o teor do Despacho, subscrito pelo
Subsecretário Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados da Casa
Civil;

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 2017/19309/19630/00222, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-06-2017, pelo
prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 22-02-2006 a 21-022016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor DEMISTO SOUZA DE ARAUJO,
PA. Aux. Serv. Gerais A-I-II, matrícula 079.899-1 C, integrante do quadro
de pessoal da CASA CIVIL, com exercício na SUBSECRETARIA DE
ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS – SUBSEMPAB.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 292/2017 SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil;
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 2017/19309/19630/00226, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-06-2017, pelo
prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 07-03-1996 a
06-03-2006, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MEYRE JANE DA SILVA
BERNARDO, PA. Agente Administrativo A-III-II, matrícula 080.469-0 D,
integrante do quadro de pessoal da CASA CIVIL, com exercício na
SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO, FEIRAS E MERCADOS –
SUBSEMPAB.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.355/2017
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,
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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;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 516/2017–
GEPES/DAF/CM, subscrito pelo Secretário Municipal Chefe da Casa
Militar;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2016/1637/5698, resolve
CONCEDER, a contar de 07-06-2017, pelo prazo de 06 (seis)
meses, referente ao decênio de 24-11-2005 a 23-11-2015, LICENÇAPRÊMIO à servidora MARCIA JEANE DE SOUZA MELO ESPERANÇA,
Espec. Saúde Médico-Espec. II-02, matrícula 088.517-7 B, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 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
2017/12468/12512/00029, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-08-2017, pelo prazo de
03 (três) meses, referente ao decênio de 30-01-2001 a 29-01-2011,
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ALDENOR DOS SANTOS XAVIER,
PNE. Guarda Municipal A-II-III, matrícula 063.481-6 B, do quadro de
pessoal da CASA MILITAR.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.357/2017
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

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.356/2017

identificada;

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – 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 o teor do Ofício n° 3575/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

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, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2678/2017–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário Municipal de Gestão
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA;

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
2017/4114/9648/00275, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 15-05-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 03-08-2005 a 0208-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ALETH RAMOS LIBORIO,
Professor Nível Médio, matrícula 107.536-5 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, 24 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;
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.358/2017
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;
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 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° 3518/2017 –
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
2017/4114/4239/00556, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 08-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA ALBA COSTA DE
JESUS, Professor Nível Médio, matrícula 010.628-3 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, 24 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3517/2017 –
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
2017/4114/4239/00622, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora LUIZA COSTA DE PAULA,
Professor Nível Médio, matrícula 008-240-6 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, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.360/2017
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.359/2017
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;
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° 3517/2017 –
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
2017/4114/4239/00655, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 09-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 26-02-2006 a
25-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARLUCIA ALBERTA
LOPES BASTOS, Professor Nível Médio, matrícula 079.683-2 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
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GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de julho de 2017.

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;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.361/2017
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 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° 3664/2017 –
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
2017/4114/4238/00235, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 12-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1987 a
31-05-1997, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DUCINEIA GOMES
DA SILVEIRA, Professor Nível Médio, matrícula 013.444-9 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, 24 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3667/2017 –
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
2017/4114/4239/00676, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 12-06-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1997 a
31-05-2007, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SUELI DE ARAUJO
CHAVES, Professor Nível Médio, matrícula 013.421-0 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, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.363/2017
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.362/2017
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,

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° 3668/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
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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
2017/4114/4147/03787, resolve
CONCEDER, a contar de 03-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA,
Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 014.377-4 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, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.365/2017
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.364/2017
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;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3665/2017 –
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
2017/4114/4251/00818, resolve
CONCEDER, a contar de 03-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1987 a 31-05-1997,
LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ABRAAO MARQUES DOS REIS,
Professor Nível Médio, matrícula 010.708-5 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, 24 de julho de 2017.

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° 3666/2017 –
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
2017/4114/4238/00402, resolve
CONCEDER, a contar de 03-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora ANA CENIRA FERNANDES PEREIRA
DA SILVA, Professor Nível Médio, matrícula 005.452-6 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, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.366/2017
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° 3485/2017 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;

CONCEDER, a contar de 10-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 02-08-2005 a 1º-08-2015,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora CHRISTIA TAYNAN MOTA GOUVEA,
Professor Nível Médio, matrícula 107.122-0 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, 24 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
2017/4114/4241/00550, resolve
CONCEDER, a contar de 10-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 07-03-2005 a 06-03-2015,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELIANA NOBRE DUARTE DE MORAIS,
Professor Nível Médio, matrícula 088.738-2 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, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.368/2017
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 12.367/2017
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

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° 3517/2017 –
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
2017/4114/4239/00599, resolve

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

CONCEDER, a contar de 10-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 24-06-2005 a 23-06-2015,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora VALCILENE MATOS DE SIQUEIRA,
Professor Nível Médio, matrícula 094.775-0 B, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 3488/2017 –
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, 24 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
2017/4114/4240/00339, resolve
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.369/2017
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;
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° 3518/2017 –
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 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° 3486/2017 –
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
2017/4114/4239/00554, resolve
CONCEDER, a contar de 10-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-1987 a 31-05-1997,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora OLINDA MARIA HERCULANO
ALENCAR, Professor Nível Médio, matrícula 011.657-2 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, 24 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4147/04891, resolve
CONCEDER, a contar de 10-07-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a 31-05-2017,
LICENÇA-PRÊMIO à servidora RAIMUNDA LAMEGO DA SILVA,
Auxiliar Serviços Gerais, matrícula 012.066-9 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, 24 de julho de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.371/2017
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;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.370/2017
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;

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° 3507/2017 –
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;
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4147/04341, resolve
CONCEDER, a contar de 08-08-2017, pelo prazo de
06 (seis) meses, referente ao decênio de 12-03-1999 a
11-03-2009, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NAYSE CAVALCANTE
COSTA PONCE, Professor Nível Médio, matrícula 088.644-0 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, 24 de julho de 2017.

CASA CIVIL

ERRATA
ATO: ERRATA AO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 004/2014 de 12 de junho de 2017, que versa sobre a prorrogação por
mais 12 (doze) meses do contrato em tela que tem como objeto a
prestação de serviço de locação de um imóvel localizado na Avenida
Desembargador João Machado, Qd/05, nº20, Parque Residencial
Belvedere-Bairro dos Franceses, que serve a sede do Arquivo Público
Municipal, que entre si celebram o Município de Manaus, por intermédio
da Casa Civil e o Senhor Ronecley Araújo Cavalcante, que foi publicado
no DOM nº 4156, de 30 de junho de 2017.
JUSTIFICATIVA: Equívoco na elaboração do ato.
ONDE SE LÊ:
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato
ficam empenhadas sob a NOTA DE EMPENHO nº 2017NE00341,
datada de 01-06-2017, à contar da seguinte rubrica orçamentária:
PROGRAMA DE TRABALHO nº04122400224240000, FONTE DO
RECURSO: 01000000, NATUREZA DA DESPESA: 339

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 12.372/2017
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
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,

LEIA-SE:
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato
ficam empenhadas sob a NOTA DE EMPENHO nº 2017NE00450,
datada de 08-06-2017, a contar da seguinte rubrica orçamentária:
PROGRAMA DE TRABALHO nº 04.122.4002.2424.0000, FONTE DO
RECURSO: 01000000, NATUREZA DA DESPESA: 33903615
Manaus, 19 de julho de 2017.

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 teor do Ofício nº 1036/17GS/SEMMAS, subscrito pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade;

CASA MILITAR

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/19309/19630/03448,
(*) PORTARIA Nº 033/2017 – GEPES/DAF/CM

RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR, Secretário Municipal,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS, no período de
24 a 28-07-2017, em virtude de licença médica;
II – DESIGNAR a servidora ALDENIRA RODRIGUES
QUEIROZ, Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, para responder cumulativamente, pelas atribuições do
cargo mencionado no item I, durante o afastamento legal do titular, sem
direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, nos
termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto nº 2.582, de 23-10-2013.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de julho de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR
em exercício, no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
RESOLVE
DETERMINAR que a servidora MONICA GUEDES DE
MATOS ANDRADE, Gerente de Planejamento e Projetos, matrícula
nº 085.378-0I, responda pelo Setor de Controle Interno da UG 150101 –
Casa Militar e UG 150102 – Secretaria Executiva de Proteção e Defesa
Civil, sem direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da
função, no período de 11/07/2017 a 09/08/2017, por motivo de o titular,
RAIMUNDO MATOS DA SILVA, encontrar-se de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de julho de 2017.

(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no DOM
nº 4169, datado de 19/07/2017.
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Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

PORTARIA Nº 034/2017 – GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR
em exercício, no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

109.949 – 3B
098.295 – 4C
100.449 – 2B
100.278 – 3C
109.913 – 2B
094.666 – 4E
086.586 – 9D

CONSIDERANDO a Portaria nº 104/2016-GEPES/
DAF/CM, datada de 28 de novem bro de 2016, publicada no DOM
nº 4017, de 30 de novembro 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, CLT e dos ocupantes de
cargos de provimento em Comissão da Casa Militar.

Jurineide do Nascimento Colares
Maria Luilza Coelho Rodrigues
Manoel das Graças Couto Ferreira Junior
Manuel José Gomes Teles
Maria Celina Pires Santiago
Pythágoras Marques Veras Filho
Rubens Nascimento dos Santos

Junho
Junho
Julho
Junho
Junho
Agosto
Junho

Usufruto Posterior
Usufruto Posterior
Usufruto Posterior
Usufruto Posterior
Usufruto Posterior
Usufruto Posterior
Usufruto Posterior

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de julho de 2017.

RESOLVE
ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício
2017, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de
pessoal desta Casa Militar.
ESTATUTÁRIOS
Matrícula
063.485 – 9B
126.201 – 7A
126.822 – 8A
126.134 – 7A
079.905 – 0C
062.879 – 4B
064.339 – 4B
064.364 – 5B
064.338 – 6B
062.893 – 0C
109.949 – 3B
014.329 – 4B
012.441 – 9F
011.183 – 0C
014.154 – 2C
126.236 – 0A

Servidor
Alexandre Fragoso Torre
Elizabeth Cereja da Silva
Francenilda de Sousa Rodrigues
Fernando de Jesus Nascimento Souza
George Dario Leal Gomes
José Kleber Fernandes
José Gadelha de Lima
José Geraldo de Carvalho Vieira
João José da Costa Neto
Jorge Constantino da Silva
Jurineide do Nascimento Colares
Manoel Sales de Sá
Martines Pereira do Nascimento
Raimunda Ferreira de Souza
Raimunda Nonata Silva do Nascimento
Wanderson Soares do Nascimento

Escala de Férias 2017
Programação
Alterado para
Agosto
Usufruto Posterior
Julho
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Maio
Usufruto Posterior
Julho
Usufruto Posterior
Dezembro
Usufruto Posterior
Abril
Usufruto Posterior
Março
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Julho
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Abril
Usufruto Posterior
Julho
Usufruto Posterior
Agosto
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior

PORTARIA Nº 036/2017 – GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR
em exercício, no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 104/2016-GEPES/
DAF/CM, datada de 28 de novembro de 2016, publicada no DOM
nº 4017, de 30 de novembro 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, CLT e dos ocupantes de
cargos de provimento em Comissão da Casa Militar.
RESOLVE

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

ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício
2017, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de
pessoal desta Casa Militar.

Manaus, 18 de julho de 2017.

COMISSIONADOS
Matrícula

PORTARIA Nº 035/2017 – GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR
em exercício, no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

105.709 – 0G
116.865 – 7E
123.169 – 3C
123.210 – 0B
129.369 – 9A
128.984 – 5B
102.955 – 0F
123.620 – 2C
129.348 – 6B

Servidor
Alcilonia Batalha Gomes
Bibiane Araújo dos Santos
Daniel Alves Pinto
Danilo Nery Pereira
Francisca de Nazaré Andrade da Rocha
Gilson Mota Rodrigues
Julifran Soares Bessa
Leonardo Ramos da Silva
Marcelo Ferreira Cavalcante

Escala de Férias 2017
Programação
Alterado para
Julho
Usufruto Posterior
Julho
Usufruto Posterior
Agosto
Usufruto Posterior
Abril
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Abril
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Março
Usufruto Posterior

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de julho de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria nº 104/2016-GEPES/
DAF/CM, datada de 28 de novembro de 2016, publicada no DOM
nº 4017, de 30 de novembro 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, CLT e dos ocupantes de
cargos de provimento em Comissão da Casa Militar.
RESOLVE
ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício
2017, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de
pessoal desta Casa Militar.
RDA
Matrícula
077.813 – 3C
098.574 – 0F
068.056 – 7E
070.995 – 7E
100.294 – 5B
088.454 - 5C
098.369 – 1C
100.397 – 6B
100.621 – 5B

Servidor
Adalberto Solis Rodrigues Duque
Almir dos Santos Farias
Carlos Alberto Santos de Mesquita
Claudionor Braga da Silva
Dilene Fonseca Cavalcante
Eunice Machado do Carmo
Ivanêz dos Santos Saraiva
Irailton Cerquinho da Silva
José Souza dos Santos

Escala de Férias 2017
Programação
Alterado para
Setembro
Usufruto Posterior
Maio
Usufruto Posterior
Abril
Usufruto Posterior
Julho
Usufruto Posterior
Outubro
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior
Outubro
Usufruto Posterior
Abril
Usufruto Posterior
Junho
Usufruto Posterior

PORTARIA N.º 037/2017 – GEPES/DAF/CM
O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA MILITAR
em exercício, no uso da competência que lhe confere o artigo 128, inciso
II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO a C.I. nº 0543/2017 – DCG/CM, de 17
de julho de 2017;
CONSIDERANDO o processo 2017 12468 12479 00042
que trata de sindicância;
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Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

RESOLVE

Manaus, 21 de julho de 2017

I. DESIGNAR os servidores abaixo, para constituírem a
Comissão de Sindicância, com objetivo de apurar fatos, envolvendo
servidor Guarda Municipal.
 Rodrigo dos Santos Gadelha – Presidente
Matrícula – 118.235 - 8A
 Francisco Almir de Menezes Nunes – Membro
Matrícula – 064.373-4B
 Carlos Alberto Sevalho Figueiredo – Membro
Matrícula – 062.834-4C

PREGÃO Nº 036/2017 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2017 – DIVRP/UGCM/SEMEF

II. ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a
conclusão dos trabalhos e a apresentação do relatório, no qual deve
constar, o relato dos fatos e acontecimentos, assegurando às partes
envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a utilização
dos meios e recursos admitidos em direito, podendo o prazo ser
prorrogado nas hipóteses legalmente previstas.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

No dia 11 de julho de 2017, no Órgão Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para eventual fornecimento de material de cama, mesa,
banho e material de expediente para atender aos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus,
resultante(s) do Pregão Presencial nº 036/2017 – CML/PM para Sistema
de Registro de Preços. As especificações constantes do Processo
Administrativo nº 2017/11209/18988/00044 – SEMEF, assim como os
termos da(s) proposta(s) de preço(s), integra(m) esta Ata de Registro de
Preços, independentemente de transcrição.
As unidades participantes e as condições a serem
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação e no
Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.

Manaus, 19 de julho de 2017.

As contratações oriundas da Ata serão processadas de
acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará o(s) local(is)
de entrega do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a
partir da data de publicação desta.
Item

Unid

Preço
R$

Fornecedor

1,80

DISCOL
COMÉRCIO DE
PRODUTOS E
SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA EPP

1,28

DISCOL
COMÉRCIO DE
PRODUTOS E
SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA EPP

808

(ID 502427) CORDA,
Aplicação:
varal,
Material(is): aço revestido Lider plus
em PVC, Dimensão(ões):
20m de comprimento.

4,45

DISCOL
COMÉRCIO DE
PRODUTOS E
SERVIÇOS DE
LIMPEZA LTDA EPP

213

(ID 503266) GIZ, Tipo:
plastificado,
Cores:
variadas, Peso: 250g,
variação aceitável de
±5%,
Característica(s)
Adicional(is): antialérgico,
atóxico, Unidade
de
Fornecimento: embalagem
com 50 unidades.

3,00

S DE O PEDROSA
- ME

Quant

EDITAL
01

O Departamento de Administração e Fiscalização
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo
identificados a recolher o ISSQN e a apresentar a documentação adiante
especificada:

02

1 – AMAZON ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME,
Inscrição Municipal nº 127.441-01, localizado na Av. Rua Guaratinga,
nº 15 – Cidade Nova, acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal TIAFI nº 142055, de 18/07/17, originado da DAF nº. 1092/2017, do
período de 01/15 a 09/15;

03

2 – AMAZON ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME,
Inscrição Municipal nº 127.441-01, localizado na Av. Rua Guaratinga,
nº 15 – Cidade Nova, acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal TIAFI nº 142056, de 18/07/17, originado da DAF nº. 1093/2017, do
período de 02/16 a 12/16;

08

UN

UN

UN

UN

1.989

5.245

3 – AMAZON ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME,
Inscrição Municipal nº 127.441-01, localizado na Av. Rua Guaratinga,
nº 15 – Cidade Nova, acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal TIAFI nº 142057, de 18/07/17, originado da DAF nº. 1094/2017, do
período de 01/17 a 06/17;
4 – CONFIANCA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, Inscrição
Municipal nº 137.977-01, localizado na Rua IVAILANDIA, nº 757 A –
Coroado, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI
nº 141709, de 18/07/2017, originado da DAF nº. 972/2017, do período de
07/16 a 10/16.
Diante do exposto, os contribuintes ficam intimados a
apresentar a documentação acima relacionada no prazo de 05 (cinco)
dias, contados a partir da publicação deste.
O presente Edital e as cópias dos documentos encontramse à disposição dos interessados no Departamento de Administração e
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º
andar, sala 205 – Centro.
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Especificação
do Objeto
(ID 500758)
RÉGUA,
Material: plástico, Cor: a
ser definida, Graduação:
em milímetros e numerada
em
centímetros,
Comprimento: 50cm.
(ID 502106) GIZ, Material:
cera, Cores: variadas,
Peso: 48g, variação +/-1g,
Características Adicionais:
atóxico, Unidade
de
Fornecimento: embalagem
com 12 unidades.

Marca

Waleu

Koala

Polta

Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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 06.07.2017, às fls. 08;

PORTARIA Nº 315/2017-SEMAD

CONSIDERANDO, ainda, o que mais consta da instrução
do Processo nº 2017/19309/19630/02395-CCN, de 29.05.2017,

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, inciso I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011,
alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 232/2017ESPI/SEMAD, de 10.05.2017, subscrito pela Diretora-Geral da Escola de
Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional;

RESOLVE:
DECLARAR AUTORIZADA, pelo prazo de 12 (doze), a
contar de 1º.06.2017, a cessão da servidora ALCIRENE FERREIRA DE
LIMA, Agente Administrativo A-III-II, matrícula 079.963-7 C, do quadro
de pessoal da CASA CIVIL para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE
INTERNO – SEMEF, com ônus para ambos os órgãos, com observância
ao artigo 6º da Lei nº 974, de 12.05.2006.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o teor do PARECER JURÍDICO
Nº 193/MAIO DE 2017-ASSJUR/SEMED, de 25/05/2017, que opina pelo
deferimento do pleito;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 0728/2017-SEMED/GS, de 26.05.2017;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios, na forma do
Despacho datado de 05.07.2017, às fls. 10;
CONSIDERANDO, ainda, o que mais consta da instrução
do Processo nº 2017/4114/4147/04268-SEMED
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de doze meses,
a contar de 20.06.2017, com ônus para o órgão de destino, a cessão do
servidor
OLAVO
MONTENEGRO
DE
SOUZA,
Técnico
Municipal/Assistente de Administração/ SEMED, matrícula 121.143-9 A,
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com lotação na ESCOLA DE
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL
– ESPI, objeto da Portaria nº 209/2016-SEMAD, publicada no DOM
Edição nº 3.921, de 1º.07.2016.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 317/2017-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, inciso I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011,
alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 31/2017-PPI/PGM, subscrita pela Procuradora-Chefe da Procuradoria
do Patrimônio Imobiliário – PPI/PGM, às fls. 01;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 169/JUNHO DE
2017-ASSJUR/SEMED, de 22.06.2017;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, na forma do Ofício nº 0859/2017-SEMED/GS, de 23.06.2017;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho às fls. 13;

Manaus, 21 de julho de 2017.

CONSIDERANDO, ainda, o que mais consta da instrução
do Processo nº 2017/2287/2908/00386-SEMED, de 08.06.2017,
RESOLVE:
PORTARIA Nº 316/2017-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. 1º, inc. I, § 1º, do
Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.210/2017GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno;

DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 04.07.2017, com ônus para o órgão de destino, a
cessão do servidor CEZAR HENRIQUE DE CASTRO LOPES, Técnico
Municipal/Assistente de Administração, matrícula 129.684-1 A, do
quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED para a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM,
objeto da Portaria nº 236/2016-SEMAD, publicada no DOM Edição
3.941, de 29.07.2016.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Subchefe
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil,
conforme Despacho datado de 30.05.2017, às fls.06;
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Manaus, 21 de julho de 2017.

Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

PORTARIA Nº 318/2017-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 a anuência do Subsecretário Municipal
de Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho apenso
à Comunicação Interna nº 0759-DIRH/DSGP/SEMAD, de 17.07.2017,
RESOLVE:
ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2017 da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, objeto da Portaria nº 364/2016-SEMAD,
publicada no DOM Edição 4032, de 26.12.2016, especificamente quanto
ao servidor adiante identificado, passando a viger na forma abaixo:
Matrícula
130.371-6 B

ESTATUTÁRIO
Nome
RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS
PAIXÃO FILHO

Escala/2017

Transferir para

AGOSTO

SETEMBRO

SETOR
Sede
DISA Oeste
DISA Leste
DISA Norte
DISA Sul
DISA Rural
SAMU

FISCAIS SUPLENTES DO CONTRATO
NOME
CARGO
Paulo Roberto Divino de Araújo
Assistente em Saúde
Especialista em
Mônica Simão Cabral
Saúde
José Souza do Nascimento
Assistente em Saúde
Francinely Pimentel Dinelly
Assistente em Saúde
Especialista em
Márcio Gomes de Luna
Saúde
Marcelo Gomes dos Santos
Assistente em Saúde
Paulo Rommel Castelo Branco Costa Assistente em Saúde

MATRÍCULA
112.257-6A
109.057-7A
079.856-8B
108.073-3A
109.425-4A
081.615-9A
078.026-0B

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 7
(sete) 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.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de julho de 2017.

PORTARIA Nº 387/2017-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 386/2017-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 Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 006/2014 – Prorrogação e Decréscimo, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Servcar Diesel Ltda. – ME;
CONSIDERANDO a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais, doados e cedidos que
atuam nas seguintes áreas: GMS – Gestão Municipal de Saúde; AB –
Atenção Básica; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
VEA – Vigilância Epidemiológica e Ambiental; VISA – Vigilância Sanitária
e CREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, com
fornecimento de peças e serviço de guincho, dentro dos quantitativos
especificados e valores estabelecidos nos Lotes 03 e 04, na
conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 128/2013-SCLS/CML.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Segundo Termo Aditivo ao Contrato
nº 013/2015 – Prorrogação e Decréscimo de Valor, que entre si
celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, e a empresa Autovel Serviços Automotivos Ltda. – ME;
CONSIDERANDO a prestação de serviços de lavagem,
enceramento, polimento e higienização, com fornecimento de materiais,
destinados aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, de
acordo com as seguintes especificações e quantitativos: LAVAGEM
SIMPLES: Motocicleta (2.400), Veículo Pequeno (828) e Veículo Grande
(720); LAVAGEM COMPLETA (COM POLIMENTO): Veículo Pequeno (828)
e Veículo Grande (720), na conformidade do Edital do Pregão Presencial
nº 226/2014-SCLS/CML/PM, e dentro dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços Nº 005/2015 – DIREP/SEMSA, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução
do contrato acima citado:

RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução
do contrato acima citado:
SETOR
Sede
SETOR
Sede
DISA Oeste
DISA Leste
DISA Norte
DISA Sul
DISA Rural
SAMU

GESTOR DO CONTRATO
NOME
CARGO
Especialista em
Arnaldo Taveira de Souza Júnior
Saúde
FISCAIS DO CONTRATO
NOME
CARGO
Rafael Martins de Oliveira
Assistente em Saúde
Chefe do Setor de
Paulo Roberto de Oliveira Pinto
Transportes do DISA
Oeste
Jedson Carlos Sena Ferreira
Assistente em Saúde
Belarmino Lino Fernandes Filho
Assistente em Saúde
Eduardo Munnichschofer Molina
Assistente em Saúde
Paulo Nepomuceno da Silva
Assistente em Saúde
Raimundo Darlan Ribeiro Bernardo Assistente em Saúde

SETOR
Sede
SETOR
Sede
DISA Oeste

MATRÍCULA
108.804-1A
MATRÍCULA
124.775-1A
128.742-6A
108.076-8A
108.531-0A
124.835-9A
116.814-2A
078.041-3B

DISA Leste
DISA Norte
DISA Sul
DISA Rural
SAMU
SETOR
Sede
DISA Oeste
DISA Leste
DISA Norte
DISA Sul
DISA Rural
SAMU

GESTOR DO CONTRATO
NOME
CARGO
Arnaldo Taveira de Souza Júnior
Especialista em Saúde
FISCAIS DO CONTRATO
NOME
CARGO
Rafael Martins de Oliveira
Assistente em Saúde
Chefe do Setor de
Paulo Roberto de Oliveira Pinto
Transportes do DISA Oeste
Jedson Carlos Sena Ferreira
Assistente em Saúde
Belarmino Lino Fernandes Filho
Assistente em Saúde
Eduardo Munnichschofer Molina
Assistente em Saúde
Paulo Nepomuceno da Silva
Assistente em Saúde
Raimundo Darlan Ribeiro Bernardo
Assistente em Saúde
FISCAIS SUPLENTES DO CONTRATO
NOME
CARGO
Paulo Roberto Divino de Araújo
Assistente em Saúde
Mônica Simão Cabral
Especialista em Saúde
José Souza do Nascimento
Assistente em Saúde
Francinely Pimentel Dinelly
Assistente em Saúde
Márcio Gomes de Luna
Especialista em Saúde
Marcelo Gomes dos Santos
Assistente em Saúde
Paulo Rommel Castelo Branco Costa
Assistente em Saúde
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MATRÍCULA
108.804-1A
MATRÍCULA
124.775-1A
128.742-6A
108.076-8A
108.531-0A
124.835-9A
116.814-2A
078.041-3B
MATRÍCULA
112.257-6A
109.057-7A
079.856-8B
108.073-3A
109.425-4A
081.615-9A
078.026-0B

Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 7
(sete) 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, 10 de julho de 2017.

PORTARIA Nº 388/2017-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 Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
Nº 005/2014 – Prorrogação e Decréscimo, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Comserviço Ltda.;

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2014 –
Prorrogação e Decréscimo, celebrado em 02/06/2017.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Iontech – Serviços
de Manutenção em Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. - ME.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original referente aos
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças, nos equipamentos médicos de apoio diagnóstico, desta SEMSA,
em conformidade com o Edital do Pregão Presencial nº 031/2014SCLS/CML/PM, já decrescido o valor de R$ 79.243,19 (setenta e nove
mil, duzentos e quarenta e três reais e dezenove centavos),
correspondentes a aproximadamente 13,50% (treze vírgula cinquenta
por cento) do valor original do contrato.
4. VALOR: R$ 449.054,79 (quatrocentos e quarenta e nove mil,
cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2017NE01910,
de 01/06/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900
10.302.1026.2118.0000 02140012 33903917, no valor de R$ 32.431,75
(trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco
centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado
posteriormente.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses,
contados a partir do dia 05/06/2017.
Manaus (AM), 02 de junho de 2017.

CONSIDERANDO os serviços de manutenção preventiva e
corretiva da frota de veículos oficiais, doados e cedidos que atuam nas
seguintes áreas: GMS – Gestão Municipal de Saúde; MAC – Média e
Alta Complexidade; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
e VEA – Vigilância Epidemiológica e Ambiental, com fornecimento de
peças e serviço de guincho, dentro dos quantitativos especificados e
valores estabelecidos nos Lotes 01 e 05, na conformidade do Edital do
Pregão Presencial nº 128/2013-SCLS/CML, desta SEMSA.
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PORTARIA Nº 0275/2017-SEMED/GS

GESTOR DO CONTRATO
NOME
CARGO
MATRÍCULA
Arnaldo Taveira de Souza Júnior
Especialista em Saúde
108.804-1A
FISCAIS DO CONTRATO
SETOR
NOME
CARGO
MATRÍCULA
Sede
Rafael Martins de Oliveira
Assistente em Saúde
124.775-1A
Chefe do Setor de Transportes
DISA Oeste Paulo Roberto de Oliveira Pinto
128.742-6A
do DISA Oeste
DISA Leste Jedson Carlos Sena Ferreira
Assistente em Saúde
108.076-8A
DISA Norte Belarmino Lino Fernandes Filho
Assistente em Saúde
108.531-0A
DISA Sul Eduardo Munnichschofer Molina
Assistente em Saúde
124.835-9A
DISA Rural Paulo Nepomuceno da Silva
Assistente em Saúde
116.814-2A
SAMU
Raimundo Darlan Ribeiro Bernardo
Assistente em Saúde
078.041-3B
FISCAIS SUPLENTES DO CONTRATO
SETOR
NOME
CARGO
MATRÍCULA
Sede
Paulo Roberto Divino de Araújo
Assistente em Saúde
112.257-6A
DISA Oeste Mônica Simão Cabral
Especialista em Saúde
109.057-7A
DISA Leste José Souza do Nascimento
Assistente em Saúde
079.856-8B
DISA Norte Francinely Pimentel Dinelly
Assistente em Saúde
108.073-3A
DISA Sul Márcio Gomes de Luna
Especialista em Saúde
109.425-4A
DISA Rural Marcelo Gomes dos Santos
Assistente em Saúde
081.615-9A
SAMU
Paulo Rommel Castelo Branco Costa
Assistente em Saúde
078.026-0B
SETOR
Sede

II - ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 7
(sete) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais.

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,
CONSIDERANDO
nº 2015/4114/4147/04794,

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:
TORNAR
SEM
EFEITO
a
publicação
da
Portaria nº 0091/2016-SEMED/GS, publicada no DOM 3847, de
11/03/2016, que constituiu comissão de sindicância composta
pelos servidores Paulo Roberto Arce Nicolau, Priscilla Santos da
Silva e Fábio Bacry Andrade para, sob a presidência do primeiro,
apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, a denúncia contida no supracitado
processo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar da Ordem de Execução de Serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de julho de 2017.
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Manaus, 21 de julho de 2017.

Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

PORTARIA Nº 0278/2017-SEMED/GS

CARGA DOBRADA

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,
CONSIDERANDO o disposto no art. 15, inciso V, § 8º e no
art. 67 da Lei 8.666/93,

1
2

I - DESIGNAR os servidores abaixo elencados, para
compor a COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS DESTINADOS AOS PROJETOS, PROGRAMAS E
EVENTOS PEDAGÓGICOS, CULTURAIS, TÉCNICO-CIENTÍFICOS E
ESPORTIVOS, no âmbito desta Secretaria.
Matrícula
105.942-4A
105.289-6A
123.788-8A
100.248-1B
105.303-5B

Cargo
Presidente
Membro
Membro
Suplente
Suplente

II – Esta Portaria retroage seus efeitos a 02 de maio de
2017, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade
competente.

SERVIDOR
VANDERLEIDE
DA
SILVA
SARAIVA LEAO
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
MAGALHAES

MATRÍCULA

EXCLUIR A
CONTAR DE

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO

079.330-2 A

01/07/2017

0324/16

104.812-0 B

02/07/2017

0204/17

INSTRUTORIA EDUCACIONAL
Nº
1

RESOLVE

Servidores
Cleomar Coelho Guimarães
Betânia da Costa Corrêa
Ronnie Mendes de Melo
Hudson Soares Brito
Francinaldo Mendes Nogueira

Nº

SERVIDOR
VANUSA MIRANDA DINELLY

MATRÍCULA
105.884-3 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
04/07/2017

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
0529/15

PORTARIA Nº 0375/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 06 de janeiro de 2017,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva,
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo,
lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LOCALIDADE ESPECIAL - 20 HORAS

Manaus, 21 de julho de 2017.

Nº
1

SERVIDOR
SANDRA MARIA MAIA LIMA

MATRÍCULA
104.727-2 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
29/06/2017

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
1386/13

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

PORTARIA Nº 0254/2017-SEMED/GSAF
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,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de julho de 2017.

EXCLUIR FEM:
LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS
Nº
1
2

SERVIDOR
MARIA
WALTERLICE
DE
OLIVEIRA
ROBSON MARCOS DA SILVA
BARBOSA

MATRÍCULA

EXCLUIR A
CONTAR DE

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO

112.768-3 A

26/06/2017

0340/16

086.745-4 B

03/07/2017

0112/16

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo, celebrado em 14/07/2017,
ao Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2013.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento –
SEMTRAD e a empresa C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a dilatação do
prazo e o acréscimo de valor ao Contrato nº 006/2013, em razão do
reajuste de 11,32% (onze inteiros e trinta e dois centésimos por
cento), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-Ibge),
referente ao serviço de apoio administrativo, técnico e operacional,
visando à execução e integração das ações do Sistema Nacional de
emprego – SINE Manaus, conforme consta no Processo
Administrativo nº 2017/4931/7072/00022.
4. VALOR GLOBAL: Fica acrescido ao Valor Global do Contrato o
valor em R$ 239.834,52 (Duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e
trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2017NE00273,
de 13/03/2017, no valor de 39.972,42 (Trinta e nove mil, novecentos
e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), à conta da
seguinte rubrica orçamentária: UO: 21100, Programa de Trabalho:
11.334.1059.2143.0000, Fonte: 0100, Natureza de Despesa:
33903979, ficando o saldo remanescente a ser empenhado
posteriormente.
6. PRAZO: Fica dilatado por mais 12 (doze) meses, a contar de
22/07/2017.
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Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

Manaus/AM, 14 de julho de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
(*) EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01 / 2017 - SEMJEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL UNIQUE torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO n° 294/2014-2 sob o processo n°
2008/4933/6187/00463, que autoriza a atividade RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR “UNIQUE”, com validade de 24 meses, sito na Av. VIA
LACTEA, N° 640/LOTE 05- MORADA DO SOL, Manaus-Amazonas.

ISABELLE C. DE OLIVEIRA EIRELI – ME torna público que recebeu da
SEMMAS, a Licença Municipal de Operação - LMO nº 045/2017 sob o
processo nº 2015/15848/15875/0.000412, que autoriza a Atividade
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, com a finalidade
FABRICAÇÃO DE AMIDO E FÉCULA DE VEGETAIS com validade de
12 meses, sito na RUA MACATUBA Nº 1533, JORGE TEIXEIRA –
MANAUS/AM.

PARQUE
DAS
LARANJEIRAS
II
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMI
nº 036/2014-3 sob o processo nº 2014/15848/15875/00278, que autoriza
a atividade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, com a finalidade
IMPLANTAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL MULTIFAMILIAR
DE 31 CASAS “VILLA ROMANA RESIDENZA”, com validade de 12
meses, sito na AV. PROFESSOR NILTON LINS, Nº 4265, LOTE 02 –
FLORES, Manaus-Amazonas.

SIMÓIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público que
recebeu da SEMMAS a LMI nº 408/2012-4 sob processo
nº 2008/4933/7547/00041, que autoriza a atividade RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR E COMERCIAL, com finalidade IMPLANTAÇÃO DE
UM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E COMERCIAL NO LOTE 07 DO
COMPLEXO RESERVA INGLESA, COM TERRENO DE 24.367,10m²,
“BRITANNIA PARK OFFICES” com validade de 12 meses, sito na AV.
CORONEL TEIXEIRA, S/N – PONTA NEGRA, MANAUS – AMAZONAS.

O Município de Manaus - Prefeitura Municipal, por
intermédio da Secretaria Municipal do Juventude, Esporte e Lazer –
SEMJEL, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, torna público o presente Edital
de Chamamento Público visando à seleção de organização da
sociedade civil interessada em celebrar Termo de Fomento que tenha
por objeto a execução do Projeto 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.
1.
1.1.

DO PREÂMBULO
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, por
meio da Portaria Nº 010 2017 – AJUR GS SEMJEL, habilitará e
selecionará entidade privada sem fins lucrativos para execução
do projeto Jovem Empreendedor - área de qualificação
profissional e empreendedora jovem, exercício de 2017.

2.
2.1.

PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de
propostas para a celebração de parceria com o Município de
Manaus, por intermédio da SEMJEL, por meio da formalização de
Termo de Fomento, para a consecução de finalidade de interesse
público e recíproco que envolve a transferência de recursos
financeiros à organização da sociedade civil, conforme condições
estabelecidas neste Edital.
O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31
de julho de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e
pelos demais normativos aplicáveis, além das condições
previstas neste Edital.
Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de
classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração
do Termo de Fomento.

2.2.

2.3.

3.
JUSTIFICATIVA
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.
4.
4.1.

TRANSPAZIN COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EIRELI –
EPP, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO n° 060/2017 sob o
processo n° 2017.15848.16875.0.000722, que autoriza a Atividade
SERVIÇO, com a finalidade COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
CLASSE II, com validade de 12 meses, sito na Rua Rio Ararira, n° 53,
Casa 2 – São José Operário – Manaus – Amazonas.

DO OBJETO
O objeto deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO consiste
em habilitar e selecionar entidade de natureza privada, sem fins
econômicos ou lucrativos, para formalização de parceria, através
de Termo de Fomento, para execução do projeto social
denominado “Jovem Empreendedor”, cujo objetivo é proporcionar
aos potenciais jovens empreendedores condições mais
competitivo 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:
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Projeto
“Jovem Empreendedor”

Descrição do Objeto
Proporcionar aos potenciais jovens
empreendedores condições mais competitivas de
inclusão produtiva, dando maiores chances de
sustentabilidade aos seus empreendimentos.

Valor Máximo R$
700.000,00

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.
5.
5.1.

DA CONDUÇÃO DO PROCESSO
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.

6.
6.1.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO fundamentase, nas Leis Federais nºs 13.019, de 31/07/2014 (Chamamento
Público), Decreto nº 8.726/16, 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.

7.
7.1.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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, e o restante para o
ano seguinte.

8.
8.1.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Somente poderão participar deste chamamento público as
Organizações da Sociedade Civil, de acordo com o disposto no
art. 2º, I, da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, por meio de
seus representantes legais, 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;
As OSC’s deverão apresentar somente 01 (uma) proposta por
CNPJ, visando a intersetorialidade desde a construção do seu
Plano de Trabalho, bem como na execução das suas práticas,
demonstrando as instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou
projetos previstos na parceria 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
na Lei nº 13.019, de 31/07/2014, Decreto nº 8.726/16, Decreto
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.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

9.

VEDAÇÕES

9.1.

Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceira a
Organização da Sociedade Civil, nos termos do art. 39 da Lei
nº 13.019/2014:
9.1.1. Que não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira,
não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
9.1.2. Que esteja omissa no dever de prestar contas de parceira
anteriormente celebrada;
9.1.3. Que tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o termo de fomento ou colaboração, estendendose a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros,
bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau;
9.1.4. Que tenha tido as contas rejeitadas pela administração
pública nos últimos cinco anos, exceto:
9.1.4.1.
Se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição
e quitados os débitos eventualmente imputados;
9.1.4.2.
Se for reconsiderada ou revista a decisão pela
rejeição;
9.1.4.3.
Se a apreciação das contas estiver pendente de
decisão sobre recurso com o efeito suspensivo;
9.1.5. Que tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo
período que durar a penalidade:
9.1.5.1.
Suspensão de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração;
9.1.5.2.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública;
9.1.5.3.
Advertência pela execução de parceria em desacordo
com o plano de trabalho e com as normas da Lei
nº 13.019/2014 e da legislação específica;
9.1.5.4.
Suspensão temporária da participação em
chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera
de governo da administração pública sancionadora,
por prazo não superior a dois anos;
9.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08
(oito) anos;
9.1.7. Que tenha entre seus dirigentes pessoa:
9.1.7.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
9.1.7.2.
Julgada responsável por falta grave e inabilitada para
o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
9.1.7.3.
Considerada responsável por ato de improbidade,
enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992.
9.1.8. Em qualquer das hipóteses previstas no item 3 deste Edital,
que trata das vedações, persiste o impedimento para
celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do
dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da
sociedade civil ou seu dirigente.
9.1.9. Para os fins do disposto no item 9.1.5.1 e no item 9.1.8, não
serão considerados débitos que decorram de atrasos na
liberação de repasses pela administração pública ou que
tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da
sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento.
9.1.10. A vedação prevista no item 9.1.3 não se aplica à celebração
de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza,
sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele
inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo
de fomento ou colaboração simultaneamente como dirigente
e administrador público.
9.1.11. Não são considerados membros de Poder, os integrantes de
conselhos de direito e de politicas públicas.
9.1.12. É vedada a celebração de parcerias que tenham por objeto,
quaisquer das atividades exclusivas da Administração
Pública.

DOM | Edição 4172 | Página 18

Manaus, segunda-feira, 24 de julho de 2017

9.1.13. É vedada a participação de OSC’s filiais, com matrizes em
outros Municípios, que não comprovem, por meio do item 8.
9.1.14. o efetivo funcionamento do serviço técnico e operacional no
Município de Manaus.
9.1.15. É vedada a construção e/ou ampliação do espaço físico de
imóvel com o recurso utilizado para a execução do projeto da
parceria.
10.
DO PROCESSO
10.1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – Fica autorizada a
destinação, mediante transferência voluntária, pela SEMJEL, de
recursos públicos municipais derivados da Lei Orçamentária
vigente.
10.2. O valor a ser investido no presente edital fica subordinado a
disponibilidade da dotação orçamentária em suas funções
programáticas específicas.
10.2.1. Fica estabelecido o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), como limite máximo de investimento no projeto
aprovado.
10.3. ITENS FINANCIÁVEIS
10.3.1. Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio:
material de consumo e serviços de terceiros de pessoa física
e jurídica.
10.4. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
É VEDADO:
10.4.1. Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo
estabelecido;
10.4.2. Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária
vigente;
10.5. 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;
10.6. DAS ETAPAS DO PROCESSO – o processo dar-se-á em 02
(duas) etapas: de habilitação e seleção, ambas de caráter
eliminatório.
10.6.1. Primeira etapa: habilitação – a SEMJEL receberá a
documentação das entidades de natureza privada, sem fins
econômicos ou lucrativos, interessadas em participar do
Edital de Chamamento Público.
10.6.1.1. 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:
Comissão Técnica de Seleção da Secretaria Municipal de Juventude,
Esporte e Lazer - SEMJEL
End.: Alameda Cosme Ferreira, 871, Coroado II
CEP 69082-230 Manaus-AM
– 1ª Etapa – habilitação
Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo
10.6.1.2.

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:
10.6.1.3. 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
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;
10.6.2. 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.
10.6.2.1. 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:
Comissão Técnica de Seleção da Secretaria Municipal de Juventude,
Esporte e Lazer - SEMJEL
End.: Alameda Cosme Ferreira, 871, Coroado II
CEP 69082-230 Manaus-AM
– 2ª Etapa – seleção
Remetente:
(nome da entidade, sem abreviatura, conforme registro no CNPJ)
Endereço completo
10.6.2.2.

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.
10.6.2.3. Documentos exigidos na 2ª Etapa:
a) Plano de Trabalho, em papel timbrado da entidade e
devidamente assinado pelo seu representante legal.
10.6.2.4. Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão
estar dentro de seus prazos de validade, no período
da análise dos documentos.
10.6.2.5. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos
ou retificações no conteúdo da documentação, uma
vez entregues.
10.6.2.6. 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.
10.6.2.7. A análise dos envelopes com a documentação para a
habilitação e seleção, será realizada pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMJEL.
10.6.3. 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.
10.6.4. 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.
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10.6.5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
ITENS

CRITÉRIOS
a) Capacidade técnica e experiência em palestras,
cursos, para potenciais empreendedores e
empresários informais.
b) Relevância de sua atuação em ações de promoção
EXPERIENCIA DA
à juventude.
ENTIDADE SEM FINS
c) Demonstração de capacidade instalada da
LUCRATIVOS E DA
entidade condizente ao porte do projeto apresentado.
EQUIPE
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
ECONOMICIDADE DA pretendido.
PROPOSTA
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

11.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1. Até 05 (cinco) dias após a data de publicação do Edital no DOM,
qualquer cidadão, de forma fundamentada, poderá impugna-lo.
11.2. A Comissão Técnica de Seleção da SEMJEL decidirá sobre a
impugnação no prazo de 5 (cinco) dias;
12.
DOS RECURSOS
12.1. Das decisões proferidas pela Comissão Técnica de Seleção da
SEMJEL, caberão recursos administrativos, no prazo de 05
(cinco) dias, contados das publicações dos resultados, a qual
poderá reconsiderar a decisão. Em não reconsiderando, o
recurso será, de ofício, encaminhado ao Secretário, para decisão
final.
12.2. Os recursos deverão ser endereçados à Comissão Técnica de
Seleção da SEMJEL e entregues no protocolo da Secretaria,
apresentados em forma de petição, clara e objetivamente, e
assinado pelo representante legal da recorrente.
12.3. A falta da manifestação no prazo estipulado no item 12 importará
a decadência do direito;
13.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
13.1. Os interessados deverão apresentar às documentações
correspondentes as etapas de habilitação e seleção na sede da
SEMJEL. Não serão aceitos documentos enviados por meio de
correspondência.
13.2. A presente chamada pública obedecerá ao seguinte cronograma.
ETAPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.
Impugnação ao Edital
Decisão pela Comissão
Envio das propostas pelas OSCs.

Datas
xx/xx/2017
05 dias
05 dias
30 dias após a publicação do edital
no DOM

Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
10 dias
Comissão de Seleção.
Divulgação do resultado preliminar.
05 dias
Interposição de recursos contra o resultado 5 (cinco) dias contados da divulgação
preliminar.
do resultado preliminar
5 (cinco) dias após prazo final de
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. apresentação das contrarrazões aos
recursos
Homologação e publicação do resultado definitivo
da fase de seleção, com divulgação das decisões
20 dias
recursais proferidas (se houver).

14.
DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
14.1. A homologação do resultado da presente seleção é de
competência da titular da SEMJEL e deverá ser publicada no
DOM.
15.
DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
15.1. Constatado o atendimento às exigências do presente Edital, no
que tange as etapas do processo de habilitação e seleção, a
entidade será declarada classificada.

transferidos para a SEMJEL, devendo a entidade privada manter
arquivo com todos os comprovantes de recolhimento;
16.3. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do
Termo de Fomento e deverão atender as Leis Federais nºs
13.019, de 31/07/2014 (Chamamento Público), Decreto
nº 8.726/16, 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.
17.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. 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;
17.2. 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;
17.3. É facultado à SEMJEL promover diligências destinadas a
esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de
qualquer informação apresentada pela entidade interessada;
17.4. Toda a documentação apresentada fará parte dos autos do
processo de habilitação e seleção e em hipótese alguma, será
devolvida à entidade interessada;
17.5. A habilitação e a seleção de que trata este Edital não estabelece
obrigação de efetiva celebração de Termo de Fomento;
17.6. A efetiva celebração de Termo de Fomento dar-se-á com
entidade selecionada pela SEMJEL;
17.7. 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 de Termo de
Fomento ou instrumento congênere;
17.8. 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;
17.9. A SEMJEL poderá prorrogar os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura, ocorrendo fatos que justifique tal
medida;
17.10. Os anexos passam a fazer parte integrante do presente
chamamento, independentemente de transcrição, para todos os
efeitos legais;
17.11. 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;
17.12. 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;
17.13. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão
Técnica de Seleção da SEMJEL, observada a legislação
aplicável.
18.

Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:
 Anexo I – Projeto Técnico;
 Anexo II - Ficha de Cadastro;
 Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho;
 Anexo IV – Minuta do Termo de Fomento.

16.
DAS CONDIÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DA PARCERIA
16.1. Os serviços e atividades serão prestados através dos
profissionais contratados pela entidade privada selecionada, com
a habilitação de cada profissional na área de atuação;
16.2. 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
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ANEXO I
Projeto Jovem Empreendedor
Manaus, Abril de 2017
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INFORMAÇÕES BÁSICAS
NOME DO PROJETO:
Jovem Empreendedor
INSTITUIÇÃO PROPONENTE:
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

e trabalhadores treinados para empreendimentos inovadores. O jovem
brasileiro inicia um novo negócio na tentativa de resolver sua
necessidade de emprego, entrada no mercado de trabalho, experiência
profissional e acesso à renda. Esse tipo de empreendimento, isto é, para
gerar auto emprego, normalmente tem dificuldade de se manter no
mercado e se tornar um empreendimento sustentável, agravando ainda
mais o índice de mortalidade de empresas. Nesse contexto, impulsionar
as trajetórias de ocupação do jovem implica desafios de políticas que
devem ser pensadas e mantidas buscando enfrentar algumas questões
estruturais. Uma delas é a busca de uma nova forma de inserção de
jovens empreendedores na economia, criando condições para
transformar o empreendimento em uma necessidade sustentável e
economicamente viável.
O projeto “Jovem Empreendedor” engloba a capacitação
dos jovens empreendedores, o suporte aos negócios e o apoio na
abertura de novas empresas. Trata-se de uma oportunidade única para
que jovens empresários saiam da informalidade e representa ainda
incentivo para quem tem boas ideias, mas não dispõe das orientações
corretas para executá-las.
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte
e Lazer, visando implementar as políticas públicas de juventude, vem
estimular e dar suporte ao empreendedorismo de inovação por meio do
projeto “Jovem Empreendedor” a ser aplicado em sua primeira edição na
capital.
Para a efetivação do projeto, a SEMJEL buscará parceria
de interesse recíproco com entidade privada sem fins
econômico/financeiro. A parceria deverá incentivar e oportunizar aos
empreendedores por vocação a criação da Primeira Empresa, baseado
no trinômio: Capacitação, Crédito e Acompanhamento.
3. Público Alvo

18.904.160/0001-20
TELEFONES:
(92) 98842-2563
Luís de Camões, s/n - Santo Antônio - CEP: 69029-090
Manaus
ESTADO:
Amazonas

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Fonte 0100
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017
Proporcionar aos potenciais jovens empreendedores condições
OBJETO:
mais competitivas de inclusão produtiva, dando maiores chances
de sustentabilidade aos seus empreendimentos.
AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO:
Cidade de Manaus
LINHA PROGRAMÁTICA DO PROJETO: (Marque com X no quadrinho)
X
Jovem Empreendedor
INSTRUMENTO DE PARCERIA:
Termo de Fomento
AMPARO LEGAL:
Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013;
Lei Federal nº 13.019, de 31/07/2014;
Decreto nº 8.726, de 27/04/2016;
Decreto nº 6.170, de 25/07/2007;
Portaria Interministerial nº 424/MP/MF/CGU, de 30/12/2016;
Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012 – TCE.

1. Apresentação
A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal
de Juventude, Esporte e Lazer, com o propósito de planejar, coordenar,
articular e implementar as políticas públicas de juventude, abrangendo a
qualificação profissional aos jovens manauaras, garantindo-lhes maior
acesso a projetos que visem capacitar-lhes para inserção no mercado de
trabalho, desenvolverá o projeto Empreendedorismo Jovem.
O projeto visa estimular jovens empreendedores de
Manaus, através do apoio e incentivo ao empreendedorismo, ofertando
capacitação, incentivo e acompanhamento para formalização da primeira
empresa, com vistas no aumento de suas oportunidades de negócios de
forma sustentável.

O público alvo do projeto compreende:
Residentes no município de Manaus com idade mínima de
16 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;
 Pessoas que tenham projetos para empreender;
 Empresários não formalizados; e
 Membros da comunidade que buscam sua primeira empresa.
4. Objetivos:
4.1. Objetivo geral
Proporcionar aos potenciais jovens empreendedores condições mais
competitivas de inclusão produtiva, dando maiores chances de
sustentabilidade aos seus empreendimentos, apoio, incentivo e
implantação de sua primeira empresa na cidade de Manaus, e
capacitando-os em gestão de negócios, tornando-os mais competitivos e
capazes de gerar renda, além de viabilizar a formalização dos negócios
informais.
4.1.1. Objetivos específicos
 Ofertar palestras para jovens enquanto potenciais empreendedores e
empresários informais;
 Capacitar jovens potenciais empreendedores e empresários
informais da Cidade de Manaus;
 Ofertar apoio ao empreendedorismo para formalização da primeira
empresa;
 Ofertar incentivo para jovens quem têm boas ideias
empreendedoras, mas não dispõem das orientações corretas para
executá-las.
4.2. Área de Abrangência do Projeto

2. Justificativa

A área de abrangência do projeto refere-se ao município de Manaus.

Os jovens empreendedores no Brasil têm tido condições
pouco favoráveis para iniciarem empresas. Encontram dificuldade em
termos de suporte institucional, acesso às redes de produção
estabelecidas, financiamento do capital de risco, infraestrutura adequada

5. Período de Execução
O projeto Jovem Empreendedor deverá ser executado no período de 20
(vinte) meses.
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6. Metas

Ação

Todas as metas serão de responsabilidade da instituição parceira na sua
execução, com acompanhamento e supervisão da SEMJEL. O projeto
observará as seguintes metas:
Meta

Descrição

Fase/Etapa

1

Ofertar palestras para até 4.000
jovens enquanto potenciais
empreendedores e empresários
informais.

Instigar através de palestras para até 4.000 jovens
enquanto potenciais empreendedores e empresários
informais a serem atendidos no projeto. (Divulgação e
realização de workshops).

2

Avaliar e diagnosticar o perfil de
600 participantes do projeto.

Realização de avaliações e diagnósticos do perfil de 600
participantes do projeto, através de testes aplicados por
psicólogos especialistas em empreendedorismo.

3

Capacitar 600 potenciais
empreendedores e empresários
informais atendidos no projeto.

Capacitação de potenciais empreendedores e
empresários informais, com 6 grupos de 100
participantes cada.

4

Possibilitar a abertura de até100
empresas.

Possibilidade de abertura de até 100 empresas junto aos
órgãos públicos competentes;
Realização de 4 encontros do Clube da Primeira
Empresa – CPE.

5

Viabilizar parceria para
contratação de ate 100 linhas de
créditos.

Viabilização de parceria de até 100 linhas de crédito da
primeira empresa, junto às agências de fomento local.

6

Avaliar e divulgar os resultados do
projeto através de 3 encontros.

Realização de 3 encontros de avaliação e divulgação
do projeto para mensurar o impacto do
mesmo.

1

Carga
horária total

Descrição

Palestra de Inicialização
ao Empreendedorismo, 20
turmas de 200 alunos.
Cada palestra com
duração de 3horas. (3h x
36 workshops=108h.)

Para a execução do projeto “Jovem Empreendedor” a
SEMJEL deverá promover Edital de Chamamento Público para habilitar
e selecionar entidade privada sem fins lucrativos, com intuito de firmar
Termo de Fomento para transferência de recursos, a fim de atender o
objeto do projeto.
A metodologia a ser utilizada para a execução do projeto
se dará através das seguintes fases, abaixo relacionadas:
 Fase I – Implantação do projeto Jovem Empreendedor
Planejamento das atividades para realização dos cursos de
Inicialização ao Jovem Empreendedor e Gestão da Primeira
Empresa, distribuídos em:
 Avaliação de perfil para 100 participantes dos 6 grupos de
inicialização ao Empreendedorismo;
 Implementação de 6 grupos de Inicialização ao
Empreendedorismo com 100 participantes;
 Implementação de 6 grupos de Gestão da Primeira Empresa
e Plano de Negócios com 100 participantes;
 Implementação de 1 clube da Primeira Empresa. (Consultoria
no tema Clube da Primeira Empresa (CPE) para potenciais
empreendedores e empresários).
 Fase II – Qualificação em Palestras, Avaliação do Perfil
Empreendedor e Cursos Ofertados.
 Palestras de Inicialização ao Empreendedorismo
As palestras visam instigar potenciais jovens para ingresso aos cursos a
serem ofertados pelo projeto.

4.000

Instigar jovens potenciais
empreendedores e empresários
para realizar atividades de:
empreendedorismo, novos
empreendimentos e o ambiente
de negócios, e oportunidades
de negócios e criação de
empresas.
(Divulgação do projeto com a
realização de workshops, para
sensibilização de público
participante do projeto, nas
escolas e universidades).

108h

4.000

 Avaliação do Perfil Empreendedor
Aplicação e processamento de questionários para realizar diagnóstico do
perfil empreendedor, a ser aplicado por psicólogo.
Ação

Descrição

Unid.

Qte.

2

Avaliação e diagnóstico de
perfil empreendedor, por 6
grupos de 100
participantes

Teste

600

Total

Objetivo da avaliação
Realização de avaliações e
diagnósticos do perfil de 600
participantes do projeto, através de
testes aplicados por psicólogos
especialistas em empreendedorismo.

600

 Curso de Inicialização ao Empreendedorismo
Descrição

Qte. curso

7. Resultados Esperados

8. Metodologia

Objetivo da palestra

Total

Ação

Os resultados esperados do projeto consistem na
implementação de mecanismos incentivadores do empreendedorismo
formal, gerando impactos positivos para a sociedade, tais como:
 Formação de jovens potenciais empreendedores e empresários
informais;
 Aberturas de empresas junto aos órgãos públicos competentes;
 Acesso às linhas de créditos específicas para a primeira empresa;
 Geração de empregos diretos e indiretos;
 Aumento da oferta de produtos e serviços;
 Aumento da arrecadação tributária;
 Aumento da renda per capita e melhoria da qualidade de vida de
jovens;
 Inovação a partir do incentivo à cultura empreendedora.

Qte. vaga

1

Curso de Inicialização
ao Empreendedorismo
Jovem, 6 turmas de
100 alunos cada.
(16h x 6 turmas=96h.)

6

Carga
horária

96h

Total

Qte. vaga

Objetivo do curso

600

Preparar jovens potenciais
empreendedores e
empresários para realizar
atividades de:
empreendedorismo e
empreendedores, novos
empreendimentos e o
ambiente de negócios, e
oportunidades de negócios e
criação de empresas.

600

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares
que contemplam as competências básicas da formação estão definidos
nos temas: Empreendedorismo Jovem e Empreendedores – Conceitos de
empreendedorismo, empreendedores e como adquirir as competências
que são necessárias; Novos Empreendimentos e o Ambiente de Negócios
– conceitos novos empreendimentos, fases de desenvolvimento de um
novo empreendimento, funcionamento das empresas, ambiente de
atuação da empresa; Oportunidades de Negócios e Criação de Empresas
– conceitos de oportunidades de negócios, reconhecimento de
oportunidades, avaliação de oportunidades, criação de empresas,
atividades de processo de criação de empresa, procedimentos legais para
abertura da empresa. As aulas serão ministradas por meio de estratégias
diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando, ao aluno,
perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e procedimentos
em situações reais, de modo que possa estabelecer relações desses
conhecimentos nas aplicações práticas.
 Curso de Gestão da Primeira Empresa e Planos de Negócios
Ação

Descrição

Qte. curso Carga horas Qte. vaga

1

Curso de Gestão da
Primeira Empresa e
planos de Negócios, 6
turmas de 100 alunos
cada. (36h x 6
turmas=216h.)
Total

6

216h

600

Objetivo do curso
Preparar potenciais
jovens empreendedores e
empresários para realizar
atividades de: Gestão das
operações, gestão de
marketing, gestão
financeira e gestão de
recursos humanos.

600

Os conteúdos definidos para os componentes curriculares
que contemplam as competências básicas da formação estão definidos
nos temas: Gestão das Operações – conceitos, princípios da gestão das
operações, prioridades, planejamento de operações e áreas de apoio,
estoque e logística, qualidade, inovação; Gestão de Marketing –
Marketing, composto de marketing, produto, preço, promoção, praça,
processo de vendas; Gestão Financeira – Conceitos, princípios da
gestão financeira, captar, controlar e investir recursos, controle de caixa,
fluxo de caixa, indicadores financeiros, fontes de financiamento; Gestão
de Recursos Humanos – Conceitos, princípios da gestão de recursos
humanos, recrutamento da força de trabalho, desenvolvimento da força
de trabalho, manutenção da força de trabalho, salários, incentivos,
benefícios e promoção, hierarquia das necessidades de Maslow; Plano
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de Negócios – Conceitos, definição e estrutura do plano de negócios,
importância do plano de negócios, atributos de um bom plano de
negócios, como fazer o plano de negócios; Análise de Mercado e Plano
de Marketing – Conceitos, análise do setor, definição do segmento de
mercado, análise da concorrência, análise do produto, estratégias de
marketing; Plano Operacional; Plano Financeiro; Responsabilidade
Social, Empresarial e Sugestões Finais. As aulas serão ministradas por
meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão,
possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas,
métodos e procedimentos em situações reais, de modo que possa
estabelecer relações desses conhecimentos nas aplicações práticas.

10. Principais Partes Interessadas (stakeholders)

 Fase III – Consultoria para Criação da Primeira Empresa
Oferecer consultoria para criação da primeira empresa, para 60 jovens
potenciais empreendedores e empresários.

Restrições identificadas:
1. Descontinuidade do Projeto;
2. Desistência da instituição que está sendo identificada como parceira
na execução do Projeto.

Ação

Descrição

Qte. atendimento

Qte.
hora

1

Consultoria em como criar a primeira empresa
para jovens potenciais empreendedores e
empresários, com formação de 6 turmas de 10
alunos para uma carga horária de 40 horas.

60

240h

 Fase IV – Consultoria para Acesso ao Crédito Primeira Empresa
Oferecer consultoria para acesso às linhas de créditos da primeira
empresa, para 60 potenciais jovens empreendedores e empresários.

11. Premissas & Restrições
São premissas e base legal do projeto:
1. Lei Delegada nº 01/2013, de 31 de julho de 2013 que cria a SEMJEL;
2. Lei de Licitação – Lei 8666 de 21 de junho de 1993;
3. Decreto nº 6.170, de 25/07/2007;
4. Portaria Interministerial nº 424/MP/MF/CGU, de 30/12/2016;
5. Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012, prestação de contas junto
ao TCE.

12. Monitoramento e Avaliação
A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL
acompanhará todas as ações pertinentes ao projeto, conforme Plano de
Trabalho apresentado.
Objetivo Específico

Qte.
atendimento

Ação

Descrição

1

Consultoria em como ter acesso às linhas de
créditos da primeira empresa para jovens
potenciais empreendedores e empresários, com
formação de 6 turmas de 10 alunos para uma
carga horária de 40 horas.

60

Descrição

1

Consultoria no tema Clube da Primeira Empresa
(CPE) para potenciais empreendedores e
empresários, com formação de 4 encontros de 60
alunos para uma carga horária de 8 horas. (8h x 4
eventos=32h).

Qte. evento

4

240h

Qte.
hora
32 h

 Fase VI – Avaliação e Divulgação dos Resultados do Projeto
Realização de 3 encontros de avaliação e divulgação do projeto para
mensurar o impacto do mesmo.
9. Equipe do Projeto – SEMJEL
Membro
Rodrigo
Guedes

Cargo
Subsecretário Municipal de
Juventude

Bruno Martins
Soares

Assessor Técnico

Vládya Gondim

Assessora Técnico

Fernando Frota

Seq

01

02

03

04

05
06

Assessor Jurídico

Responsabilidade
Acompanhar os resultados das fases do projeto
Acompanhar as etapas de execução do projeto, nas
áreas de qualificação. Acompanhar a execução das
etapas do projeto.
Assessorar as atividades de emissão de relatórios,
release e apresentações.
Elaborar e acompanhar os procedimentos de
contratação da instituição executora e sua prestação
de contas

Objetivo
Mídia
conteúdo de
Interessado
Periodicidade
/evento
mensagem
Informar o quadro
atualizado das
Relatório
PREFEITO
mensal
ações da Secretaria
Gerencial
Municipal
Orientar e preparar
os jovens
Entidade
empreendedores e
Reuniões
Quinzenal
privada
empresários
informais
Evolução das
atividades de
Equipe de
Reuniões
Semanais
acordo com
Gerenciamento
cronograma
Informar aos
Jovens
participantes da
empreendedore
evolução e
Visitas
Mensal
s e empresários
desempenhos no
informais
projeto
Informar a Imprensa
IMPRENSA
Release
Mensal
do status do Projeto
Informar a
Divulgação
Sociedade da
Sociedade (Jornal/TV/
Diária
efetiva aplicação do
Rádio)
Resultado

Responsável

Indicador de
Resultado

Meios de
Verificação

Qte. hora

 Fase V – Consultoria sobre o Clube da Primeira Empresa
Oferecer consultoria sobre o Clube da Primeira Empresa, para 60
potenciais empreendedores e empresários.
Ação

Meta

Ofertar palestras para
jovens enquanto
potenciais
empreendedores e
empresários
informais.

Meta 1
Ofertar palestras para até
4.000 jovens enquanto
potenciais
empreendedores e
empresários informais.
Meta 2
Avaliar e diagnosticar o
perfil de 600 participantes
do projeto.

Relação de até
4.000 jovens
inscritos nas
palestras

Relatório
fornecido pela
instituição.

Relação de
testes aplicados
em
empreendedoris
mo para os 600
participantes.

Relatório
fornecido pela
instituição.

Capacitar potenciais
jovens
empreendedores e
empresários informais
da cidade de Manaus.

Meta 3
Capacitar 600 potenciais
jovens empreendedores e
empresários informais
atendidos no projeto.

Relação de
participantes
certificados nas
capacitações

Relatório emitido
pelo executor do
curso

Ofertar apoio ao
empreendedorismo
para formalização da
primeira empresa.

Meta 4
Possibilitar a abertura de
até 100 empresas.

Criação de até
100 empresas
junto aos
órgãos públicos

Relação das
empresas
inscritas no
CNPJ

Ofertar incentivo para
quem tem boas ideias
empreendedoras,
mas não dispõe das
orientações corretas
para executá-las.

Meta 5
Viabilizar parceria para
contratação de até 100
linhas de créditos.

Viabilização de
ate 100 linhas
de créditos junto
às agências de
fomento

Prestar
consultoria na
liberação de
linhas de
créditos junto às
agências de
fomento.

Realização de 3
encontros de
avaliação e
divulgação do
projeto para
mensurar o
impacto do
mesmo.

Apresentação
fornecida pela
instituição para a
SEMJEL.

Meta 6
-

Avaliar e divulgar os
resultados do projeto
através de 3 encontros

Anexos

13. Dos Recursos Financeiros
Subsecretário

Gráficos

SEMJEL

Leis e Planos de
Trabalho

Arquivo
eletrônico
Gerente de
Projetos
Relatórios de
Visita
Fotos
Assessoria de
Imprensa

Fotos, Mídias,

A destinação dos recursos financeiros será mediante
transferência pela SEMJEL de recursos públicos municipais derivados
da Lei Orçamentária vigente.
O valor a ser investido no presente projeto fica
subordinado a disponibilidade da dotação orçamentária em suas funções
progamáticas específicas.
Fica estabelecido o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), como investimento para realização do projeto “Jovem
Empreendedor”, distribuído em três parcelas, sendo que a prestação de
contas da primeira parcela é condição para a liberação da segunda
parcela e assim sucessivamente, conforme cronograma de desembolso
abaixo:
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13.1. Cronograma de Desembolso
CONCEDENTE:
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL
DESCRIÇÃO
MÊS
VALOR R$
Projeto Jovem Empreendedor
Mês 1
420.000,00
Primeira parcela, correspondente a 60% .
Segunda parcela, correspondente a 30% .
Mês 6
210.000,00
Terceira parcela, correspondente a 10% .
Mês 12
70.000,00
Total Geral
700.000,00

14. Itens Financiáveis e Não Financiáveis
Poderão ser financiadas as seguintes despesas de custeio:
material de consumo e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica.
 Os itens não financiáveis:
 Utilizar os recursos para finalidade diversa do objetivo estabelecido
no projeto;
 Realizar despesas em desacordo com a Lei Orçamentária vigente.
15. Cronograma de Execução do Projeto
A fase 2 deste cronograma deverá ser apresentada pela
proponente parceira para execução das metas de 1 a 5 deste projeto.
PERÍODO (MESES) ANO 2017
ATIVIDADES
/SEMTRAD
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fase 1 – Procedimentos preparatórios
Elaboração do projeto
técnico
Encaminhar
projeto
técnico e seu anexo para
aprovação
do
subsecretário
Abertura de processo
administrativo
Elaboração da minuta do
termo de Termo de
Fomento
pela
assessoria jurídica
Envio para parecer da
Procuradoria Geral do
Município – PGM
Aprovação do termo de
fomento
pelo
subsecretário
Informações de dotação
orçamentária
Envio para Comissão de
Orçamento
Assinatura do Termo de
Fomento
Publicação do extrato do
termo de fomento.
Envio de cópia do termo
de fomento a Câmara
Municipal de Manaus
PERÍODO (MESES) ANO 2017
ATIVIDADES
/AJE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fase 2 – Realização do Projeto Jovem Empreendedor
Divulgação do projeto nas
escolas e universidades
em forma de palestras,
através de 36 workshops.
Abertura de inscrições
para preenchimento de
vagas nos cursos a
serem ofertados pelo
projeto.
Curso de iniciação ao
empreendedorismo
Diagnóstico do perfil
empreendedor
Curso de Gestão da
Primeira Empresa e
Plano de Negócios
Atendimentos ao Crédito
da Primeira Empresa
Atendimentos
em
Abertura da Primeira
Empresa
Implantação do clube da
primeira empresa
Avaliação do projeto e
divulgação de resultados

16. Da Prestação de Contas

a) ofício de encaminhamento da Prestação de Contas ao
órgão repassador dos recursos:
b) relatório de execução da Transferência Voluntária, com
a descrição do número do Ato de Transferência Voluntária, data, partes,
valor global, número da conta bancária, data da liberação dos recursos,
total das despesas, saldo remanescente, se houver, relação dos objetos
adquiridos ou identificação dos serviços realizados, devidamente
assinado pelo responsável;
c) relação dos processos licitatórios, dispensas,
inexigibilidades ou das cotações de preços das empresas consultadas,
identificando os números das licitações ou das cotações, objetos,
vencedores e valores;
d) relação dos pagamentos efetuados, mencionando-se o
beneficiário, objeto, número do documento que autorizou o pagamento
(cheque, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade,
em que fiquem identificados sua destinação);
e) lista dos beneficiários do projeto, contendo, no mínimo,
o endereço, CPF e telefone, a fim de possibilitar a análise quanto à
eficácia e à efetividade do ajuste por parte do controle do órgão
supervisor e do controle externo, comprovando o alcance da meta
prevista no Plano de Trabalho;
f) cópia do termo de Transferência Voluntária, bem como dos
aditivos, se houver, e respectivos comprovantes de publicação no Diário
Oficial;
g) Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela entidade
concedente dos recursos:
h) cópia autenticada do comprovante de publicação da lei,
referente à declaração de utilidade pública, para as entidades privadas,
sem fins lucrativos, não integrantes da Administração Pública;
i) extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao
ato de Transferência Voluntária, inclusive com a aplicação da
disponibilidade financeira, caso haja;
j) comprovante de recolhimento do saldo de recursos,
quando houver:
k) relação dos bens adquiridos, produzidos ou
confeccionados, quando for o caso;
l) originais dos documentos fiscais ou equivalentes,
relativos às despesas efetuadas (empenhos, faturas. notas fiscais,
recibos, etc), os quais devem ser emitidos em nome do convenente ou
do executor, devidamente identificados com referência ao título e
número do ato de Transferência Voluntária.
O projeto está em conformidade com a lei vigente.
Visto:
Bruno Martins Soares
Assessor Técnico
De acordo:
Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo
Subsecretário Municipal de Juventude
ANEXO II
FICHA DE CADASTRO
DADOS CADASTRAL DA ENTIDADE
Órgão/Entidade:

CNPJ:

Endereço:
Cidade

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:

As prestações de contas das Transferências Voluntárias
municipais, repassadas às entidades da Administração Pública, ou às
entidades privadas sem fins lucrativos, deverão ser apresentadas ao
órgão repassador dos recursos nos prazos legais, acompanhadas dos
seguintes documentos, sem prejuízo de outros exigidos em ato
normativo municipal:

Cidade

UF

Manaus – AM

CEP

de

Bairro:

de 2017

Assinatura e carimbo do representante legal.
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ANEXO III

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 Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.

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:
JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA
C.I./Órgão Expedidor
92209477 SSP RJ

CPF:
024.913.567-16

Nestes Termos
Pede Deferimento

DDD/telefone
(92) 3248-8706

Manaus – AM
de
de 2017
_______________________________
Assinatura do representante legal

Função
Secretário Municipal

9. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
2. DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE
Órgão/Entidade:

APROVADO

CNPJ:

Manaus,

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

CEP

DDD/telefone

Função:

OBJETO
DO TERMO DE FOMENTO:

ANEXO IV

VIGÊNCIA: 20 meses
INICIO PREVISTO:

MINUTA
TERMO DE FOMENTO

TÉRMINO
PREVISTO:

TERMO DE FOMENTO N° 01/2017 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MANAUS
POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUIDE
ESPORTE E LAZER - SEMJEL E A
..............................., NA FORMA ABAIXO:

DETALHAMENTO DO OBJETO:
METAS A SEREM ATINGIDAS:
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
METODOLOGIA DE TRABALHO:

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA/FASE)
Etapa
Fase

Especificação

1
Etapa/fase da meta. Descrever
resumidamente
as
atividades
necessárias para atingir a meta.

Indicador físico
Duração
Unid.
Qte.
Início
Término
Descrever a meta proposta

5. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS
Item
1

2

de 2017

_____________________________
JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA
Secretário da SEMJEL

CPF:

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

Meta

de

Indicador Físico
Custos R$
Especificação
Unid.
Qte.
Unit.
Total
Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento
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 Termo de Fomento
Natureza da Aquisição: Contrapartida
O que será adquirido para realização do projeto em bens e serviços
Total de Recursos de Contrapartida

6. PLANO DE APLICAÇÃO
Tipo de Despesa

Concedente
(R$)

Convenente (R$)

Total (R$)

Recursos do de Termo de Fomento
Recursos de Contrapartida
Total Geral (R$)

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer SEMJEL
DESCRIÇÃO
MÊS
VALOR R$
Primeira parcela, correspondente a 60%
Mês 1
Segunda parcela, correspondente a 30%
Mês 6
Terceira parcela, correspondente a 10%
Mês 12
Subtotal
PROPONENTE:
DESCRIÇÃO
MÊS
VALOR R$
Contrapartida econômica
Subtotal
Total Geral
CONCEDENTE:

Aos ....... dias do mês de .............................. do ano de dois mil e
dezessete (2017), nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do
Amazonas, República Federativa do Brasil, o Município de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer –
SEMJEL, CNPJ N. 04.391.078.0001-35, situada na Alameda Cosme
Ferreira, 871 – Coroado II - Manaus – AM, CEP 69.080-000, neste ato
representada pelo Secretário JOÃO LUIZ ALMEIDA DA SILVA,
brasileiro, casado, CI N. 92209477 SSP RJ, CPF N. 024.913.567-16,
doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a
............................................................................., neste ato representado
por .........................................., residente e domiciliado nesta cidade,
daqui por diante denominado ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
tendo em vista os termos do Processo nº ....................., a seguir
denominado PROCESSO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
FOMENTO, que irá reger-se pelos dispositivos da Lei nº 13.019/2014 e
Decreto nº 8.726/16, e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público
n° 01/2017 tem por objeto proporcionar aos potenciais jovens
empreendedores condições mais competitivas de inclusão produtiva,
dando maiores chances de sustentabilidade aos seus empreendimentos
conforme definida no Edital de Chamamento Público n.º 01/2017 SEMJEL, o qual faz parte integrante do presente termo, inclusive quanto
as responsabilidades na execução dos projetos que poderão vir a ser
implementados mediante celebrações de Termos de Cooperações, tudo
na forma do Plano de Trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL e juntado ao Processo nº .............................,
documentação que, independentemente de estar transcrita, passa a
integrar o presente Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS
Integram este instrumento, independentemente de transcrição, o Plano
de Trabalho proposto pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e
aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como toda
documentação técnica que deles resultem, conforme previsto no art. 22,
da Lei n° 13.019/2014.
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Parágrafo Único: Eventuais ajustes poderão ser realizados durante a
execução do presente termo, desde que não haja alteração do objeto e
sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, mediante alteração do Plano de
Trabalho.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
Para que sejam atingidos os objetivos deste Termo de Fomento, fica
convencionado o seguinte regime de colaboração mútua entre os
partícipes:
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA compete a obrigação de:
a) Repassar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL recursos
financeiros para a implantação e manutenção do projeto em
obediência ao cronograma de desembolso, conforme Plano de
Trabalho (Anexo III);
b) Realizar procedimentos de fiscalização de parcerias celebradas
antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in
loco, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do
objeto;
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e
submetê-lo à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada,
que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL;
d) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público
deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer,
todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
e) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação de parceiras
celebradas, em ordem alfabética, pelo nome da organização da
sociedade civil, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contado da
apreciação da prestação de contas final da parceria.
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a:
a) Aplicar e gerir os recursos repassados, cumprindo, fielmente, as
metas e o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho
aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
b) Executar diretamente o objeto pactuado em consonância com as
diretrizes técnicas e programáticas da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
c) Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os provenientes
de aplicações financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias da
conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do presente Termo de
Fomento;
d) Ter pessoal qualificado para executar o objeto do Termo de Fomento
e responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao
funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de
Fomento, não se caracterizando, sob nenhuma hipótese, direta ou
indiretamente, responsabilidade solidária ou subsidiária da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos respectivos pagamentos,
qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua
execução;
e) Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos
relativos aos recursos recebidos;
f) Utilizar corretamente os recursos recebidos, que não poderão
ser destinados a quaisquer outros fins, que não estejam
estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo de Fomento
e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste
Instrumento e responsabilização de seus dirigentes, prepostos ou
sucessores;
g) Prestar contas na forma e prazo estipulados neste Termo.
O GESTOR DA PARCERIA obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar
os problemas detectados;
c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei n° 13.019 de
2014;

d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação.
Parágrafo Primeiro: Considera-se gestor do presente Termo de
Fomento o agente público responsável pela gestão da parceria,
designado por ato publicado no Diário Oficial do Município, com poderes
de controle e fiscalização.
Parágrafo Segundo: É vedada, na execução do presente Termo de
Fomento, a participação como gestor da parceria ou como membro da
comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5
(cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, hipótese que deverá ser designado gestor ou
membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do
substituído.
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Termo de Fomento terá vigência de 20 (vinte) meses, conforme
Plano de Trabalho, contados a partir da data da publicação do seu
Extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogada para
cumprir o Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, por solicitação da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente fundamentada,
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes de seu término.
Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência do termo de
colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública
quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros,
limitada ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E DO CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
É de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) o valor global deste Termo de
Fomento, que será repassado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA à
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em conformidade com o
Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho do citado
processo, que a este termo também se integra para todos os efeitos
legais.
Parágrafo Único: A liberação dos recursos financeiros e os
procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter
início após a assinatura do presente instrumento e a publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas resultantes da execução deste Termo de Fomento, para o
exercício de 2017, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias do Município: 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 e o restante no exercício seguinte.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do
término da vigência deste Termo ou no final de cada exercício, se a
duração da parceria exceder um ano, apresentando elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu
objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada
das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a
exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
a) extrato da conta bancária específica e exclusiva;
b) notas e comprovantes fiscais , inclusive recibos, com data do
documento, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL e número do instrumento da parceria;
c) comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica,
quando houver;
d) relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o
caso;
e) lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
Parágrafo Primeiro: A não apresentação da Prestação de Contas no
prazo estipulado, bem como o inadimplemento de quaisquer Cláusulas
ou condições deste instrumento, acarretará a suspensão das parcelas
vencidas previstas no Cronograma de Desembolso, até o cumprimento
da obrigação e/ou devolução dos recursos pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, acrescidos de juros e correção monetária, a partir
da data de seu recebimento, da forma estabelecida em lei.
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Parágrafo Segundo: As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer
outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em
nome da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e devidamente
identificados com o número do Termo de Fomento, devendo, ainda,
serem devidamente arquivados, no próprio local da contabilidade, à
disposição de órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados da aprovação das contas da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, relativa ao
exercício da concessão.
Parágrafo Terceiro: A ausência da Prestação de Contas, no prazo e
forma estabelecidos, ou a prática de irregularidades na aplicação dos
recursos, sujeita a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL à
instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento de
valores, além de responsabilidade na esfera civil, se for o caso.
Parágrafo Quarto: Serão glosados nas prestações de contas os valores
que não atenderem ao disposto no artigo 53 da Lei n° 13.019/2014,
pertinente à movimentação e aplicação dos recursos financeiros.
Parágrafo Quinto: A prestação de contas relativa à execução do Termo
de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no
Plano de Trabalho, bem como dos seguintes relatórios:
a) Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, assinado pelo seu representante legal,
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto
e o comparativos de metas propostas com os resultados alcançados,
a partir do cronograma acordado;
b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante
legal e o contador responsável, com a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas.
Parágrafo Sexto: A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá
apresentar prestação de contas parcial, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas do objeto vinculadas à parcela liberada, no
prazo definido no Plano de Trabalho, que faz parte deste instrumento,
quando houver previsão de mais de 1 (uma) parcela.
Parágrafo Sétimo: O parecer técnico do gestor acerca da prestação de
contas deverá conter análise de eficácia e de efetividade das ações
quanto:
a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) os impactos econômicos ou sociais;
c) o grau de satisfação do público-alvo;
d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do
objeto pactuado.
Parágrafo Oitavo: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA apreciará a
prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e
cinquenta) dias, prorrogável, justificadamente, por igual período, após a
entrega da prestação de contas final pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, devendo dispor sobre:
a) aprovação da prestação de contas;
b) aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando
evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de
que não resulte dano ao erário; ou
c) rejeição da prestação de contas e a determinação da imediata
instauração de Tomada de Contas Especial.
Parágrafo Nono: Constada irregularidade ou omissão na prestação de
contas, será concedido prazo para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL sanar ou cumprir a obrigação, no prazo de até 45 (quarenta e
cinco) dias, por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, o
qual não obedecido, dará ensejo à apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo Décimo: As prestações de contas serão avaliadas:
a) regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão
dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos de gestão do responsável;
b) regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao
erário;
c) irregulares, quando comprovadas qualquer das seguintes ocorrências:
I - omissão no dever de prestar contas;
II - prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, ou antieconômico, ou de
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária operacional ou patrimonial;
III - dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico;
IV - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

Parágrafo Décimo Primeiro: A autoridade competente para assinar o
Termo de Fomento é a responsável pela decisão sobre a aprovação da
prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e financeiro,
sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas.
Parágrafo Décimo Segundo: Durante o prazo de 10 (dez) anos,
contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo
os documentos originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA OITAVA: DO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO
O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem
prejuízo de outros elementos, deverá conter:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o
período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano
de Trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores
comprovadamente utilizados;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela organização da sociedade civil na prestação de contas;
e) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
Parágrafo Único: Na hipótese de não execução ou má execução de
parceria em vigor ou de parceria não renovada, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, por ato próprio e
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a
execução das metas ou atividades pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que
concedeu direitos de uso de tais bens;
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto
previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência
de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.
CLÁUSULA NONA: DA CONTABILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS
RECURSOS
As parcelas dos recursos transferidos no âmbito do Termo de Fomento
serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de
desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão
retidas até o saneamento das impropriedades:
a) quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação
aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização local,
realizados periodicamente pela entidade ou órgão repassador dos recursos e
pelos órgãos de controle interno e externo da administração pública;
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos,
atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da
administração pública nas contratações e demais atos praticados na
execução da parceria ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL com relação a outras cláusulas básicas;
c) quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar
as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Parágrafo Primeiro: Toda a movimentação de recursos no âmbito da
parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua
conta bancária.
a) os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços;
b) os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados
e geridos em conta bancária específica aberta exclusivamente para cada
ajuste, em instituição financeira pública indicada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública;
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c) o Plano de Trabalho do presente Termo poderá ser revisto para
alteração de valores ou metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao
plano de trabalho original;
d) os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão
obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.
Parágrafo Segundo: No caso de o Plano de Trabalho e o cronograma
de desembolso preverem mais de 1 (uma) parcela de repasse de
recursos, para recebimento de cada parcela, a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL deverá:
a) ter preenchido os requisitos exigidos na Lei n° 13.019/2014 para
celebração da parceria;
b) apresentar a prestação de contas da parcela anterior;
c) estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS VEDAÇÕES NA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS
É expressamente vedada a aplicação dos recursos liberados por força
do presente Termo de Fomento:
em finalidade alheia ao objeto da parceira;
pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e
na lei de diretrizes orçamentárias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos
partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO DOS BENS
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão,
a critério da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ser doados quando, após a
consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto neste Termo e
na legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
Sendo o Termo de Fomento rescindido por quaisquer dos motivos
previstos na Cláusula Décima Quarta, bem como não tendo seu curso
regular, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido, no caso de
inadimplemento de qualquer Cláusula, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em
qualquer documento apresentado;
c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a
instauração de Tomada de Contas Especial.
Parágrafo Primeiro: O Termo de Fomento poderá, ainda, ser
denunciado por livre consenso dos partícipes ou unilateralmente pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pela ocorrência de fato que torne
materialmente inexeqüível, ou infrigência aos seus termos, ou, ainda, se
o interesse público assim o recomendar.
Parágrafo Segundo: Ocorrendo a Denúncia ou qualquer das hipóteses
que implique em rescisão deste Termo de Fomento ficam os partícipes
responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo de vigência deste
Instrumento, creditando-lhe, igualmente, os benefícios adquiridos no
mesmo período. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL fica ciente
de imediato que deverá devolver o saldo dos recursos recebidos e não
aplicados à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, bem como prestar contas das
despesas realizadas até a data da rescisão.
Parágrafo Terceiro: A denúncia deverá ser comunicada por escrito e
mediante notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência,
somente produzindo efeitos a partir desta data.
Parágrafo Quarto: A rescisão do Termo de Fomento deverá observar os
princípios da ampla e prévia defesa e do contraditório.

neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato
no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS
SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e
com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público
ou celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea b desta Cláusula;
Parágrafo Primeiro: A sanção estabelecida nas alíneas b e c desta
Cláusula são de competência exclusiva do Secretário Municipal,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Parágrafo Segundo: As sanções previstas nesta Cláusula incluem as
dispostas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
CLÁUSULA DÉCIMA SETÍMA: DAS DIVERGÊNCIAS E CASOS
OMISSOS
As divergências e os casos omissos surgidos em decorrência da
execução do presente ajuste serão dirimidos mediante entendimentos
mútuos, reduzindo-se a escrito as soluções encontradas e em
obediência à Lei n° 13.019/2014. Estabelecida, contudo, divergência
inconciliável, será competente para dirimi-la e julgá-la a Vara da
Fazenda Pública do Município de Manaus.
E, por assim estarem ajustados, assinam o presente Termo de Fomento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza um só efeito
de legal.
..........................................................................
Secretário Municipal de Juventude Esporte e Lazer - SEMJEL.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
...........................................................................................
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
(*) Republicado por haver alterações contidas na publicação do DOM, dia 11 de
julho de 2017, edição 4163, página 26.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICIDADE
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que
impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA
PORTARIA Nº 038/2017-GS/SEMULSP
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho Nº. 2017NE00532,
à conta da rubrica orçamentária: Programa de trabalho
nº 15.452.1005.2064.0000,
Fonte:
01000000,
Natureza
da
Despesa: 33903912, no valor de R$ 129.200,00 (cento e vinte
e nove mil e duzentos reais) em favor da empresa MILLENNIUM
LOCADORA LTDA., remanescendo o valor de R$ 646.000,00
(seiscentos e quarenta e seis mil reais) a ser empenhado no restante do
contrato.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses,
a contar de 01/07/2017.

CONSIDERANDO a necessidade de promover a apuração
das especificações dos objetos, a otimização do controle de qualidade,
dos bens adquiridos pela administração e de serviços prestados, em
cumprimento à Lei nº 8.666/93.

Manaus, 30 de junho de 2017.

RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores FRANCISCO ANTÔNIO
ARAÚJO DA SILVA – matrícula 118.769-4A e ANDRÉ RAFAEL
THURY LUIZ – matrícula 115.643-8C, e GEYSA MAIA HISSA
COELHO, matrícula 114.524-0G, a contar de 02 de março de 2017,
para realizarem procedimentos de recebimento provisório ou definitivo,
assim como atesto nos recibos relativos ao Contrato de Locação de
Galpão, situado na Rua Abel Salazar, n. 47, Distrito Industrial I,
Manaus/AM, objeto do Contrato n. 006/2017.
II - DESIGNAR a servidora JULIANE PIMENTA SOARES
– Matrícula 123.145-6B, para o devido procedimento, quando da
ausência de um dos supracitados.
III - ESTABELECER que os referidos servidores têm
competência para aceitar ou recusar os serviços em caso de
irregularidade.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de julho de 2017.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços Nº. 004/2014.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP e a empresa MILLENNIUM
LOCADORA LTDA.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do contrato original, referente à ““
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviço de locação
equipamentos diversos, tipo 01 (uma) roçadeira hidráulica articulada,
acoplada em trator agrícola, potencia mínima do motor de 85cv, ano de
fabricação a partir de 2013, movida a diesel ou gasolina, largura mínima
do corte 120cm, para operar em cortes planos horizontal, vertical e em
aclives e declives, com motorista/operador e sem combustível, com
manutenção total por conta da contratada; e 04 (quatro) tratores cortador
de grama giro zero, potência mínima do motor de 24HP, ano de
fabricação a partir de 2013, movido a diesel ou gasolina, largura mínima
do corte 150cm, com proteção anticapotamento, com cinto de
segurança, transmissão hidrostática, controle por alavancas, rodas
niveladoras frontais, com motorista/operador e sem combustível, com
manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, conforme o
item 01 da Ata de Registro de Preços Nº. 002/2014 – SEMULSP,
referente ao Pregão Presencial Nº. 025/2014 – SLLP/CML/PM.
4. VALOR: R$ 775.200,00 (setecentos e setenta e cinco mil e duzentos
reais)

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços Nº. 005/2014.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP e a empresa MILLENNIUM
LOCADORA LTDA.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente à
“Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviço de transporte
com veículo, do tipo 01 (um) caminhão basculante, potência mínima do
motor 220cv, ano de fabricação a partir de 2012, movido a diesel,
basculante com capacidade mínima para 12m³ de carga, direção
hidráulica, com tacógrafo, sirene de ré e todos os equipamentos
obrigatórios, com motorista/operador e sem combustível, com
manutenção total por conta da contratada; e 01 (um) Caminhão
equipado com Guindauto (munck), potência mínima de 250cv, ano de
fabricação a partir de 2012, movido a diesel, capacidade mínima para 22
toneladas de carga, com 2 eixos traseiros, carroceria aberta em
metálica, guindauto com capacidade mínima para 50 toneladas e de
elevação mínima de 10m, direção hidráulica, com tacógrafo, sirene de ré
e todos os equipamentos obrigatórios, com motorista/operador e sem
combustível, com manutenção total por conta da contratada, para
atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Limpeza Urbana
– SEMULSP, conforme os itens 10 e 11 da Ata de Registro de Preço Nº.
002/2014 – SEMULSP, referente ao Pregão Presencial Nº. 025/2014 –
SLLP/CML/PM.”
4. VALOR: R$ 874.800,00 (oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho Nº. 2017NE00528
de 30/06/2017, à conta da rubrica orçamentária: Programa de
trabalho Nº. 15.452.1005.2064.0000, Fonte: 01000000, Natureza da
Despesa: 33903718, no valor de R$ 72.900,00 (setenta e
dois mil e novecentos reais), em favor da empresa MILLENNIUM
LOCADORA LTDA, remanescendo valor total de R$ 801.900,00
(oitocentos e um mil e novecentos reais) a ser empenhado no restante
do contrato.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses,
a contar de 01/07/2017.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO

CONSIDERANDO o teor do 1ºTermo Aditivo ao Contrato
nº011/2016 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa AJL
SERVIÇOS LTDA-EPP

PORTARIA Nº 063/2017/PRES/IMPLURB

RESOLVE:

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

I- Instituir Comissão para Acompanhamento, Fiscalização
e Atesto da execução do 1ºTermo Aditivo ao Contrato nº011/2016,
referente à Prestação de Serviços de instalação e desinstalação de
aparelhos condicionadores de ar, tipo split-teto/HI Wall e acessórios
deste IMPLURB e suas unidades administrativas, constante do Processo
Administrativo nº2016/796/824/002299;

CONSIDERANDO os art. 67 e seus respectivos
parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de
comissão para atestar o cumprimento das compras e contratos
celebrados pela Administração Pública.
CONSIDERANDO o teor do 1ºTermo Aditivo ao Contrato
nº010/2016 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa
AHGORA SISTEMAS S/A
RESOLVE:
I- Instituir Comissão para Acompanhamento, Fiscalização
e Atesto da execução do 1ºTermo Aditivo ao Contrato nº010/2016,
referente à Prestação de Serviços de Locação de Software Ahgora
Ponto Web para funcionamento de 02 relógios de ponto dos servidores
deste
IMPLURB,
constante
do
Processo
Administrativo
nº2016/796/824/001522;

II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Ilson Pereira
Cilene Alves de Sena
Suplente
Adalmir Mendes de Carvalho

114.362-0A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 26 de junho de 2017.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Victor de Souza Cabral Marques
Ronaldo Pereira da Silva
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Suplente
Larissa Peixoto de Moura

Matrícula
114.328-0A
072.216-2B
114.309-3A

Manaus, 21 de julho de 2017.

Matrícula
110.177-3E
107.377-OH
114.328-0A
122.359-3A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 05 de junho de 2017.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de julho de 2017

PORTARIA Nº 065/2017/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO os art. 67 e seus respectivos
parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de
comissão para atestar o cumprimento das compras e contratos
celebrados pela Administração Pública.

PORTARIA Nº 064/2017/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO os art. 67 e seus respectivos
parágrafos, arts. 73 e 76 da Lei nº8.666/93 que prevê a necessidade de
comissão para atestar o cumprimento das compras e contratos
celebrados pela Administração Pública.

CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato
nº003/2017 que entre si celebram o Município de Manaus por meio do
Instituto Municipal de Planejamento Urbano-IMPLURB e a empresa
ENGETASK COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RESOLVE:
I- Instituir Comissão para Acompanhamento, Fiscalização
e Atesto da execução do Termo de Contrato nº003/2017, referente à
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de
aparelhos condicionadores de ar, para atender as necessidades deste
IMPLURB e suas unidades administrativas, constante do Processo
Administrativo nº2017/796/824/001052;
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II- DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Ilson Pereira
Cilene Alves de Sena
Suplente
Adalmir Mendes de Carvalho

Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS, Manaus, 17
de julho de 2017.

Matrícula
114.328-0A
072.216-2B
114.309-3A
114.362-0A

III- ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 03/07/2017.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MANAUS PREVIDÊNCIA

Manaus, 21 de julho de 2017.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 279/2017
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,

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
PORTARIA Nº 056/2017 – MANAUSTRANS
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MANAUSTRANS, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei
nº 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010, pelo Decreto de 31 de julho
de 2013, combinado com a Lei Delegada Nº 22, de 31 de julho de 2013.
CONSIDERANDO os artigos 3º, 4º e 16º, Inciso II do
Anexo único do Decreto nº 2.646, de 18/11/2013, que aprova o
Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações do
Município de Manaus.
RESOLVE:
I – DISPENSAR, a contar de 17/07/2017, a senhora
JACYRA ARAÚJO CAVALCANTE, da função de Secretária da 2ª Junta
Administrativa de Recursos de Infrações - JARI:
II – DESIGNAR, a contar de 17/07/2014, a senhora
CLEOSENEIDE DOS SANTOS LOPES para exercer a função de
Secretária da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI;

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 349/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 353/2017 –
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 2016/1637/2792, de 28.04.2016, 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 MARIA TEODORA ORDONES BARBOSA, no
cargo de AS–Técnico em Enfermagem D-08, matrícula 063.822-6A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 2.597,97 (dois mil, quinhentos e noventa e
sete reais e noventa sete centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da Remuneração

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

Valor

Subsídio

R$ 2.597,97
R$ 2.597,97

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de julho de 2017.

III – A função especificada no item II desta Portaria fará jus
à remuneração em nível de jeton, conforme Anexo único da Lei
Municipal nº 1.573/2011, de 29/07/2011.
IV – Revogam-se as disposições em contrário.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE SE E CUMPRA-SE.
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 280/2017
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 357/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

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 o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2017/1637/3979, de 21.06.2017, resolve,

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,

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 LUCILA DA SILVA BEZERRA, no cargo de ASTécnico em Patologia Clínica D-08, matrícula 014.420-7C, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 2.597,97 (dois mil, quinhentos e noventa e
sete reais e noventa e sete centavos) discriminados na forma abaixo:

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 348/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 352/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

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$ 2.597,97
R$ 2.597,97

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2016/1637/5158, de 08.07.2016, 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 MARIA ONILDE RODRIGUES DE SANTANA,
no cargo de ES-Assistente Social F-12, matrícula 065.411-6A, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 8.240,51 (oito mil, duzentos e quarenta reais e
cinquenta e um 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$ 8.240,51

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 282/2017
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

R$ 8.240,51

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de julho de 2017.

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,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 281/2017
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 350/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 345/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por idade à servidora abaixo identificada, subscrito pelo
Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 355/2017 –
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 2017/1637/4113, de 28.06.2017, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 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 IZONILA MENEZES FERNANDES, no cargo
de AS-Auxiliar de Enfermagem C-07, matrícula 065.071-4A, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos proporcionais mensais de R$ 1.748,08 (mil,
setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos) discriminados na
forma abaixo:
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Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Valor

Art. 3º, inciso IX, da Lei n.º 1.222, de
Subsídio
26.03.2008, c/c Lei n° 2.134 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
Valor Médio Apurado
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.
Na fração de 10.300/10.950, multiplicada pelo
valor médio apurado, nos termos do art. 40, da
Valor do Provento Apurado
Constituição Federal/88 c/c art. 55 da Lei n°
870/2005.
Total dos Proventos

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 284/2017

R$ 2.377,50

R$ 1.858,40

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,

R$ 1.748,08
R$ 1.748,08

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de julho de 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 346/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 356/2017 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 283/2017
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 347/2017, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 354/2017 –
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 2017/2287/2908/00429, de 21.06.2017,
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 SUELY DA SILVA COSTA, no cargo de Técnico
em Contabilidade B-VII-II, matrícula 012.704-3A, do quadro de pessoal
da Procuradoria-Geral do Município – PGM, com os proventos
mensais de R$ 1.784,50 (mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento
Salário Produtividade
Adicional de Tempo de
Serviço

Fundamentação legal

Valor

Lei n° 286/95 e Lei n° 1.772 de 30.09.13.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.

R$ 415,00

Art. 203, Parágrafo Único, da Lei nº 1.118/71.
Total dos Proventos

R$ 1.245,00
R$ 124,50
R$ 1.784,50

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2017/4114/4147/04641, de 24.05.2017,
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 JOVENTINA SANTIAGO BARKER, no cargo de
Professor Nível Médio 20H 3-A, matrícula 064.266-5A, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os
proventos mensais de R$ 2.419,34 (dois mil, quatrocentos e dezenove
reais e trinta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Fundamentação Legal

EXTRATO

Valor

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

R$ 2.419,34
R$ 2.419,34

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 20 de julho de 2017.

1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo do Contrato de Prestação de
Serviços nº 007/2017, a contar de 17.07.2017;
2. CONTRANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.637.990/0001-12,
sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro Chapada, CEP 69.050001, nesta cidade e, PROPAG TURISMO LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.353.495/0001-84, com
sede na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, na Av. Hermes Fontes
,nº 1109, São José, CEP 49.020-550;
3. OBJETO: inclusão de cláusula dispondo que a Contratante reverterá
0,5% (meio por cento) do valor total do pagamento ao Fundo Social de
Solidariedade - FSS, em conformidade com o art. 2º, do Decreto
nº 3.724, de 29 de junho de 2017;
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4. VIGÊNCIA: o presente termo não modificará a vigência do Termo
Aditivo anterior, permanecendo o termo final já estipulado, sendo a
publicação do Extrato no Diário Oficial de Manaus condição
indispensável para sua eficácia.

Manaus-AM, 20 de julho de 2017.

Manaus, 17 de julho de 2017

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2017-CML/PM
(SEMEF)

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

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 123/2017 – 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 21.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 21.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 03.08.2017 às 10h (horário de Brasília).
PREGÃO ELETRONICO Nº 124/2017 – 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 21.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 21.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 03.08.2017 às 10h (horário de Brasília).
PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2017 – 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 24.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 24.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04.08.2017 às 10h (horário de Brasília).
PREGÃO ELETRONICO Nº 126/2017 – 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 24.07.2017, das 09h às 18h (horário
Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Entrega das Propostas: a partir do dia 24.07.2017, das 09h às 18h
(horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04.08.2017 às 10h (horário de Brasília).

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o
prosseguimento do PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2017 – (SEMEF)
CML/PM cujo objeto refere-se ao “Eventual fornecimento de uniformes,
chapéus, camisas e coletes para atender à Secretaria Municipal de
Infraestrutura – SEMINF.”
Data e Horário: 25/07/2017 às 10h00
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica online, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o
endereço eletrônico www.compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375, das 09 às 18h.
Manaus, 24 de julho de 2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL
PREFEITURA DE MANAUS torna público:

DE

LICITAÇÃO

da

PREGÃO PRESENCIAL N. 051/2017 – (MANAUSCULT) CML/PM.
Objeto: Contratação através de procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global, objetivando a promoção
turística do Município de Manaus, conforme ID 505104, de serviços de
organização de eventos e festas, característica: especializado em
organização, montagem, operação e desmontagem de espaço de
ativação de marketing promocional, incluindo as etapas de pré-produção,
produção, logística, viabilização de infraestrutura, cenografia,
ambientação, equipamentos, mão-de-obra especializada, fornecimento
de produtos diversos e brindes promocionais, característica(s)
adicional(is), conforme Projeto Básico/Termo de Referência.
Data e Horário: 07/08/2017 às 09h00.
O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia
25/07/2017 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 –
Chapada, no horário das 8h ás 17h, de segunda-feira a sexta-feira,
telefone (92) 3215-6375 / 6376.
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