Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017.

Ano XVIII, Edição 4129 - R$ 1,00

Poder Executivo
DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

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

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

NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora ELISABETH PEREIRA VALEIKO,
para exercer o cargo de PRESIDENTE do FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE – FSS, integrante da estrutura organizacional da
CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.218, de 04-05-2017.

NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor LOURIVAL LITAIFF PRAIA para
exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, objeto da
Lei nº 2.054, de 29-10-2015.

Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

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

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

EXONERAR, a pedido, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
ULISSES TAPAJÓS NETO do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE
INTERNO.

EXONERAR, a contar desta data, nos termos do art. 103,
inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor LOURIVAL
LITAIFF PRAIA do cargo de SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E
PROJETOS, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
CONTROLE INTERNO – SEMEF.

Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

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

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

NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11, inc.
II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a senhora KARLILEY KARLA CAPUCHO para
exercer o cargo de SUBSECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
– SEMEF, objeto da Lei nº 2.054, de 29-10-2015.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2174/2017 –
GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/02291, resolve

Manaus, 22 de maio de 2017.

EXONERAR, a pedido, a contar de 22-05-2017, nos
termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a servidora LUCILENE VASCONCELOS BEZERRA DE SOUZA do
cargo de SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
EXONERAR, a pedido, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
HOMERO DE MIRANDA LEÃO NETO do cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar de desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor SILVINO VIEIRA NETO
para exercer o cargo de SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº
1.978, de 14-05-2015.

Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor MARCELO MAGALDI
ALVES para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2016, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14-05-2015.
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a pedido, contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
PAULO TYRONE PERASA DE SOUZA JUNIOR do cargo de
SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD.
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Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor MARCOS SÉRGIO ROTTA,
Vice-Prefeito de Manaus, para exercer o cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, objeto da Lei Delegada nº 20,
de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar de desta data, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor ALEXANDRE MARINHO
DE MORAIS, para exercer o cargo de SUBSECRETÁRIO DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E
DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD, objeto da Lei nº 2.079,
de 30-12-2015.
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
EXONERAR, a pedido, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
AUDO ALBUQUERQUE DA COSTA do cargo de SUPERINTENDENTE
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS.
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

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

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

EXONERAR, a pedido, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
ALEXANDRE MARINHO DE MORAIS do cargo de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor MARCEL ALEXANDRE DA SILVA,
para exercer o cargo de SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS, objeto da Lei Delegada nº 23, de
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015.

Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, 22 de maio de 2017.
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Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

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

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

EXONERAR, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
MARCELO MAGALDI ALVES do cargo de DIRETOR PRESIDENTE da
MANAUS PREVIDÊNCIA (MANAUSPREV).

NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora RAQUEL ALE CAMPOS para
exercer o cargo de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
integrante da estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA –
MANAUSPREV, objeto da Lei nº 1.803, de 29-11-2013, combinada
com a Lei 1.975, de 29-04-2015.

Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11, inc.
II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a servidora IZA AMÉLIA DE CASTRO
ALBUQUERQUE para exercer o cargo de DIRETOR - PRESIDENTE,
integrante da estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA –
MANAUSPREV, objeto da Lei nº 1.803, de 29-11-2013, combinada com
a Lei 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 22 de maio de 2017.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores
abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF:
NOME
KARLILEY KARLA CAPUCHO
MANUEL VEIGA DE OLIVEIRA
KÉDIMA CIDADES MOREIRA
RODRIGO YSIS DE MENEZES

CARGO
SIMBOLOGIA
Diretor de Departamento de Diretrizes
DAS-3
e Elaboração Orçamentária
Chefe de Divisão de Execução
DAS-2
Orçamentária
Gerente de Acompanhamento da
DAS-1
Programação Orçamentária
Assessor III
CAD-1

II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados, integrantes
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE
INTERNO – SEMEF, objeto da Lei nº 2.055, de 29-10-2015, combinada
com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015:

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
EXONERAR, a pedido, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
SILVINO VIEIRA NETO do cargo de DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, integrante da estrutura organizacional da MANAUS
PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV.

NOME

CARGO
SIMBOLOGIA
Diretor de Departamento de
DAS-3
Diretrizes e Elaboração Orçamentária
Chefe de Divisão de Execução
KÉDIMA CIDADES MOREIRA
DAS-2
Orçamentária
Gerente de Acompanhamento da
RODRIGO YSIS DE MENEZES
DAS-1
Programação Orçamentária
SAMANTHA MARIA FRAZÃO PEREIRA
Assessor III
CAD-1
MANUEL VEIGA DE OLIVEIRA

Manaus, 22 de maio de 2017.
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Manaus, 22 de maio de 2017.

Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017

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

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2189/2017 –
GABIN/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/02293, resolve
EXONERAR, a pedido, a contar de 22-05-2017, nos
termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 0109-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o
servidor JÚLIO CÉSAR DE CASTRO CABRAL DOS ANJOS do cargo
de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
INFRAESTRUTURA, simbologia SGAS-6, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
Manaus, 22 de maio de 2017.

RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
IZA AMELIA DE CASTRO ALBUQUERQUE do cargo de
PROCURADOR-CHEFE, simbologia MPREV – 5, integrante da estrutura
organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV;
II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o servidor RAFAEL DA CRUZ
LAURIA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA –
MANAUSPREV, objeto da Lei nº 1.803, de 29-11-2013, combinada com
a Lei 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 22 de maio de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 11.778/2017
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.

DECRETO DE 22 DE MAIO DE 2017
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a contar desta data, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
RAQUEL ALE CAMPOS do cargo de SUPERINTENDENTE DE
INVESTIMENTO, simbologia MPREV-5, integrante da estrutura
organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV.
Manaus, 22 de maio de 2017.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.434/2017 –
GS/SEMMASDH, subscrito pelo Secretário Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/19309/19630/02280,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
ELIAS EMANUEL REBOUÇAS DE LIMA, Secretário Municipal,
integrante do quadro da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, nos
dias 27-04 e 11-05-2017, para tratar de assuntos de interesse do
Município, na cidade de Brasília/DF, com ônus para o Erário Municipal
relativamente às passagens aéreas e às diárias;
II – CONSIDERAR DESIGNADA a servidora MÔNICA
ELIZABETH SANTAELLA DA FONSECA, Subsecretária Operacional,
para responder cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado
no item I, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do
cargo, durante o afastamento legal da titular, nos termos do art. 71,
parágrafo único, do Decreto nº 2.700, de 30 de dezembro de 2013.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 22 de maio de 2017.
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Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
Certifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

CASA CIVIL

Manaus, 18 de maio de 2017.

PORTARIA N.º 013/2017-ADM/CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no uso das
Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente;
CONSIDERANDO a necessidade de realização do
Balanço Anual Consistente;
CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 015/2016GAB/SUBCI/SEMEF;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº
056/2017-MATERIAL/CASA CIVIL.
RESOLVE:
I- ALTERAR a composição da Comissão Setorial de
levantamento dos bens móveis, imóveis e almoxarifado para posterior
baixa e/ou escrituração nas respectivas contas contábeis patrimoniais,
criada pela Portaria nº 035/216-ADM/CASA CIVIL, de 28-11-2016,
publicada no DOM 4016, página 11, que passa a vigorar com os
seguintes membros:
Servidor
Glauce Regina Lins Brito da Silva Meireles
Gersen Dutra de Seixas
Luiz Erbton de Souza Vale
Francimar Furtado de Farias

Matricula
127.202-0C
012.943-7A
064.379-3C
010.960-6A

II- CONSIDERAR a participação nas atividades de
comissão como serviço público relevante, vedada à remuneração, a
qualquer título, de seus integrantes e eventuais convidados.

PORTARIA Nº 091/2017-CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município
de Manaus, combinado com o art. 121 da Lei 1.118, de 1º-09-1971,
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 021/2017-Cerimonial, de 16-05-2017,
RESOLVE:
ALTERAR o gozo de férias da servidora ELINE NAYANA
SILVA DE VASCONCELOS, Assessor Técnico III, simbologia DAS-1,
matrícula nº 128.782-0B, pertencente ao quadro de servidores
comissionados da Casa Civil, programadas para junho/2017, conforme
Portaria nº 013/2017-Casa Civil, publicada no DOM nº 4049, de 19-012017, para usufruto no mês de julho/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de maio de 2017.

Certifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 17 de maio de 2017.

CASA MILITAR

PORTARIA Nº 030/2017 – GEPES/DAF/CM
PORTARIA N.º 015/2017-GS/CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no uso das
Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal
nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o teor dos Contratos e aditivos de
Prestação de Serviços desta Casa Civil, em conformidade com o
disposto no inciso III, do artigo 58, artigo 67 e alíneas “a” e “b” do inciso
I, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto de 05-05-2017,
publicado no DOM 4118, página 04,
RESOLVE:
ALTERAR a composição da Portaria nº 005/2017ADM/CASA CIVIL, datada de 14-02-2017, publicada no DOM edição
4069, que designa servidores para atestar prestação de serviços,
contratos, aditivos e outros desta Casa Civil, nos termos do artigo 73 e
76 da Lei nº 8.666/93, passando a vigorar com os seguintes membros:
Servidor
APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE
CARLOS MÁRIO PAES BARRETO DA ROCHA
JOEL LUIZ
GUILHERME DA SILVA ALCÂNTARA (suplente)

O SECRETÁRIO MUNICIPAL CHEFE DA CASA
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.425, de 26/03/2010
e o Decreto Municipal nº 0544, de 26/05/2010.
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo Nº
2017/12468/12479/00038, em especial, a solicitação formal do prestador
de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE
DISPENSAR, a pedido, a contar de 17/05/2017, o
prestador de serviço temporário SEBASTIÃO PINTO PEREIRA, Guarda
Municipal, matrícula 091.258 – 1 F, admitido sob égide do Regime de
Direito Administrativo, por motivo de aposentadoria junto ao INSS.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Matricula
123.130-8B
115.889-9D
091.609-9L
130.815-7B
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Manaus, 17 de maio de 2017.

Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA MILITAR.
3. CONTRATADO: SEBASTIÃO PINTO PEREIRA, Guarda Municipal,
matrícula nº 091.258-1 F.
4. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544, de 26 de
março de 2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de
Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,
conforme autos do Processo nº 2017/12468/12179/00038.
5. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço,
conforme art. 12, da Lei nº 1.425/2010 c/c Lei nº 1.118/71 e
manifestação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº
49/2015 da Procuradoria Trabalhista/PGM e respectivo despacho.
6. VIGÊNCIA: a contar de 17/05/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de maio de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata
supracitada,
originada
do
Processo
Administrativo
nº
2016/11209/18988/00027, Pregão Presencial nº 079/2016 – CML/PM.
Objeto: eventual contratação de serviços de instalação e desinstalação
de condicionadores de ar. Informações detalhadas da Ata encontram-se
disponíveis no DOM nº 3933, de 19/07/2016 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.
Manaus-AM, 11 de maio de 2017.

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata
supracitada,
originada
do
Processo
Administrativo
nº
2016/11209/18988/00042, Pregão Presencial nº 087/2016 – CML/PM.
Objeto: eventual fornecimento de material esportivo. Informações
detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 3953, de
18/08/2016 e no site http://compras.manaus.am.gov.br.
Manaus-AM, 10 de maio de 2017.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 246/2017-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 teor da Comunicação Interna
nº 0583-DIRH/DSGP/SEMAD, de 16.5.2017,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora THELMA QUEIROZ DA
FONSECA, Digitador A-VI-II, matrícula 079.907-6 A, para responder,
cumulativamente, pelas atribuições da Função Gratificada de Chefe de
Setor, simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, no período de 2 a 16.5.2017, com direito à
percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em
substituição à titular SOCORRO GORETH ASSIS GUEDES, matrícula
010.523-6 D, afastada por motivo de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 247/2017-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 teor da Comunicação Interna
nº 0568-DIRH/DSGP/SEMAD, de 15.5.2017,
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor MOYSES CASTRO DA SILVA,
Técnico Municipal, matrícula 118.434-2 A, para responder,
cumulativamente, pelas atribuições da Função Gratificada de Chefe de
Setor, simbologia FG-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, no período de 25.4 a 9.5.2017, com direito à
percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em
substituição ao titular LUAN HERBERTH BEZERRA DE QUEIROZ,
afastado por motivo de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de maio de 2017.

ERRATA
ATO: Portaria nº 239/2017-SEMAD, de 11.5.2017,
publicada no DOM Edição 4123, de 12.5.2017, que trata da substituição
da Função Gratificada de Chefe de Setor do servidor SIDNEY JOSÉ
ANDRADE DOS SANTOS, matrícula 079.804-5 A, pelo servidor
CARLOS CÉLIO PESSOA TAVARES, matrícula 091.131-3 A,
vinculados ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD.
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JUSTIFICATIVA: Retificação em razão do disposto na Comunicação
Interna nº 0580-DIRH/DSGP/SEMAD, de 16.5.2017.

Manaus (AM), 18 de maio de 2017.

ONDE SE LÊ:
..., no período de 11.5 a 2.6.2017, ...
LEIA-SE:
..., no período de 11.5 a 1.6.2017, ...
Manaus, 19 de maio de 2017.
DESPACHO DE ANULAÇÃO
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de sua
competência para homologar e anular o procedimento licitatório e tendo como
prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, e

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na
condução e encerramento dos procedimentos licitatórios que tramitam em
sua instância, com fundamento no teor do art. 45 do Decreto nº 2.715/2014,
do art. 49 da Lei nº 8.666/1993 e arts. 52 e 53 da Lei nº 1.997/2015;

PORTARIA Nº 294/2017-GABIN/SEMSA

CONSIDERANDO o arrazoado contido no Parecer nº
194/2017 exarado pela Assessoria Técnica (Jurídica) deste órgão, às fls.
27/38 do Processo nº 2017/1637/2879-SEMSA que, dentre outras
ponderações, tende à anulação do certame e de todos os seus atos
subsequentes, em razão de erro na especificação/descrição do objeto da
licitação.
DECIDE:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO a Lei Delegada nº 12, de 31 de julho de
2013, publicada no Diário Oficial do Município nº 3221 – Edição
Especial, a qual dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, suas finalidades e competências, fixa seu
quadro de cargos comissionados e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.681, de 26 de dezembro
de 2013, publicado no DOM nº 3319, de mesma data, que dispõe sobre
o Regimento Interno da SEMSA e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de reordenar as
competências atribuídas ao Departamento de Planejamento e ao
Departamento de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, integrantes da
estrutura organizacional desta Secretaria.
RESOLVE:
CESSAR OS EFEITOS, a contar de 6 de fevereiro de 2017, da
Portaria nº 0263/2015-GABIN/SEMSA, de 7 de abril de 2015, publicada no
Diário Oficial do Município nº 3632, de 22 de abril de 2015, que determinou
que o Departamento de Gestão do Fundo Municipal de Saúde responda
pelas atribuições inerentes à Gestão Orçamentária e às ações de Controle
Orçamentário, cabendo-lhes a responsabilidade de coordenar, controlar e
acompanhar o desenvolvimento da execução orçamentária, além de outras
atividades correlatas, em conformidade com as competências
regulamentadas pelo Decreto nº 2.681, de 26 de dezembro de 2013.

I - ANULAR, de ofício, com base nos princípios da
Indisponibilidade do Interesse Público e da Autotutela, o procedimento
licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 172/2016– SCLS/CML/PM,
que tem como objeto a aquisição de embarcação tipo bote, com motor
acoplado, para atender às necessidades do Distrito de Saúde Rural –
DISAR desta Secretaria.
II - DETERMINAR ao Distrito de Saúde Rural que elabore
novamente o Termo de Referência, para proceder à abertura de outro
procedimento licitatório.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de maio de 2017.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de maio de 2017.

DESPACHO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Extrato do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2015, firmado com a empresa
LHT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA ME., publicado
no DOM de 12/5/2017, edição nº 4123, pág. 14, conforme justificativa
constante no Processo nº 2017 1637 0417 – SEMSA.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 015/2017, celebrado em
28/04/2017.
2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa Doc Security
Serviços de Informática Ltda.
3. OBJETO: Serviços especializados para desenvolvimento de
instrumentos arquivísticos, tratamento, descarte, digitação do acervo
documental, disponibilidade de área física que possa garantir a guarda
segura dos documentos tratados e não tratados, implantação do Sistema
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD, para
atender as necessidades da Maternidade Moura Tapajós desta SEMSA,
conforme Ata de Registro de Preços nº 033/2016-DIREP/SEMSA,
resultante do Pregão Presencial nº 025/2016-SCLS/CML/PM.
4. VALOR: R$ 558.460,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e sessenta reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2017NE01260,
datado de 11/04/2017, à conta da rubrica orçamentária nº 23900
10.302.1026.2118.0000 01000000 44903996, no valor de R$ 497.760,00
(quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta reais), ficando
o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze)
meses, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços.
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Manaus (AM), 28 de abril de 2017.

TEMPO INTEGRAL
Nº
1

EXCLUIR A PORTARIA DE
SERVIDOR
MATRÍCULA
CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
MARIA HELENA COELHO DOS SANTOS VIEIRA 013.013-3 B 01/05/2017
0045/13

EDUCAÇÃO ESPECIAL 40 HS
Nº

EXCLUIR A PORTARIA DE
CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
104.090-1 A 01/05/2017
0105/17

SERVIDOR

MATRÍCULA

1 MONIQUE CABRAL SIMAO

LOCALIDADE ESPECIAL 40 HS
EXTRATO

Nº

EXCLUIR A PORTARIA DE
CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
103.781-1 B 02/05/2017
0216/14

SERVIDOR

MATRÍCULA

1 JUSSARA ALMEIDA SOUZA

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 016/2017, celebrado em
28/04/2017.
2. CONTRATANTES: A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa Doc Security
Serviços de Informática Ltda.
3. OBJETO: Serviços especializados para desenvolvimento de instrumentos
arquivísticos, tratamento, descarte, digitação do acervo documental,
disponibilidade de área física que possa garantir a guarda segura dos
documentos tratados e não tratados, implantação do Sistema Informatizado
de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme Itens
01, 02, 04 e 05 da Ata de Registro de Preços nº 033/2016-DIREP/SEMSA,
resultante do Pregão Presencial nº 025/2016-SCLS/CML/PM.
4. VALOR: R$ 940.500,00 (novecentos e quarenta mil e quinhentos reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº 2017NE01261,
datado de 11/04/2017, à conta da rubrica orçamentária nº 23900
10.122.4002.2122.0000 01000000 44903994, no valor de R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais), 2017NE01262, datado de 11/04/2017, à conta
da rubrica orçamentária nº 23900 10.122.4002.2122.0000 01000000
44903996, no valor de R$ 270.500,00 (duzentos e setenta mil e quinhentos
reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze)
meses, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços.
Manaus (AM), 28 de abril de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 08 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 0218/2017-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 os professores
efetivos, investido em Função Especial do Magistério, constantes das
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.
CARGA DOBRADA
Nº
1
2

SERVIDOR

MATRÍCULA

JANAINA PAULINO DA SILVA
SORREL SILVA GORDIANO

097.739-0 B
097.690-3 B

EXCLUIR A
CONTAR DE
02/05/2017
01/05/2017

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
0187/15
0041/17

LOCALIDADE ESPECIAL 20 HS
Nº
1
2

SERVIDOR

MATRÍCULA

HERALDO VEIGA DE CARVALHO
VANDO LEITE DA CUNHA

093.882-3 C
128.712-5 A

EXCLUIR A
CONTAR DE
12/04/2017
01/05/2017

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manaus, 08 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 0217/2017-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 os professores
efetivos, investido em Função Especial do Magistério, constantes das
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.

PORTARIA Nº 0303/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4247/00285, em especial, a solicitação formal da prestadora
de serviço temporário quanto a sua dispensa.

CARGA DOBRADA
Nº

SERVIDOR

MATRÍCULA

1
2
3
4

ANGELA MARIA PALMEIRA DORVAL DA COSTA
DENIS DA SILVA BASTOS
ERBENE RODRIGUES MARTINS DA SILVA
ROZILENE MELO CALDEIRA

067.570-9 C
120.230-8 A
105.451-1 A
106.262-0 A

RESOLVE:
EXCLUIR A PORTARIA DE
CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
12/04/2017
0102/17
01/04/2017
0111/16
11/04/2017
06/04/2017

DISPENSAR, a pedido, a contar de 21/02/2017, nos termos do
inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº
0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de
Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora
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de serviço temporário LIDIANY DOS SANTOS GUEDES, PROF.SUBST.
NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 124.748-4 A, admitida sob a égide do Direito
Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 15 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 0312/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4238/00323, em especial, a solicitação formal do prestador
de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 0304/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4147/02829, em especial, a solicitação formal da prestadora
de serviço temporário quanto a sua dispensa.

DISPENSAR, a pedido, a contar de 02/05/2017, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, o prestador de serviço temporário CLEDSON SOUZA DE
SOUZA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 127.242-0 A,
admitido sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de maio de 2017.

RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, a contar de 28/03/2017, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário SANDRA MARIA
BATISTA PIRES, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula
126.956-9 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à
Secretaria Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 15 de maio de 2017.

PORTARIA Nº 0316/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4238/00256, em especial, a solicitação formal da
prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 0311/2017-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4147/03938, em especial, o término do prazo contratual.

DISPENSAR, a pedido, a contar de 21/03/2017, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, a prestadora de serviço temporário ELIANE ARAUJO
BRAGA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 095.889-1 B,
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de maio de 2017.

RESOLVE:
DISPENSAR, em decorrência do término do prazo contratual,
a contar de 31/12/2016, nos termos do inciso I, do artigo 13, da Lei nº 1.425,
de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da
Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço
por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário MARIA
ANTONIA ALVES BEZERRA AFONSO, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/
40H, matrícula 125.676-9 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo,
junto à Secretaria Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0319/2017-SEMED/GSAF

Manaus, 16 de maio de 2017.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4147/03026, que trata de comunicação de Aposentadoria.
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RESOLVE:
DISPENSAR, a revelia, a contar de 16/03/2017, conforme
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, a prestadora de serviço temporário ANA
SILVA DE SOUZA, AUXILIAR OPERACIONAL/RDA, matrícula nº
111.436-0A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à
Secretaria Municipal de Educação.

6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por 48 (quarenta e oito)
meses, a contar de 11/03/2017.
Manaus, 10 de março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de maio de 2017.
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 016/2013 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00183.
DESPACHO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no exercício
das prerrogativas que lhe outorga a Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº. 2015/4114/
4241/00331, de interesse da Secretaria Municipal de Educação/SEMED.
RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a publicação do Extrato do
Contrato de Locação nº 029/2016, celebrado em 16/06/2016, publicado
no DOM de 17/08/2016 - Edição 3952, constante no Processo nº
2015/4114/4147/00331.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa DAIANA FROTA STEEL - ME.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 016/2013, por 12(doze)
meses, a contar de 01/04/2017, para a locação de um imóvel, localizado
na Rua Muiratinga, nº 24, Nova Cidade, CEP nº 69092-240, sob a
matrícula do imóvel nº 321715, nesta cidade, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal Professor Carlos Farias Ouro de
Carvalho, conforme Memorando nº 139/2016 – DCL, à fl. 01;
Justificativa/DDZ Norte, às fls. 25; Parecer Jurídico n.º 289.03.2017 –
ASSTEC/SEMED, às fls. 46/47v, Despacho CGOF, à fls. 50 e Nota de
Empenho, às fls. 52, constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00183.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de
R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00794, de 30/03/2017,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087.
0000.01210000.33903910, no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um
mil reais), referente a 03 (três) meses, ficando o saldo remanescente a
ser empenhado nos exercícios de 2017 e 2018, nas fontes 0101, 0118,
0121 ou 0100.

Manaus, 02 de maio de 2017.

6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, a contar de 01/04/2017.
EXTRATO

Manaus, 31 de março de 2017.

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 013/2016 - SEMED, celebrado em 10/03/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00068.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
ARQUIDIOCESE DE MANAUS.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 013/2016, por 48 (quarenta e
oito) meses, a contar de 11/03/2017, para a locação de um imóvel, localizado
na Rua Libertador, nº 55, Nossa Senhora das Graças, CEP 69020-031, nesta
cidade, sob a matrícula do imóvel nº 15766, destinado ao funcionamento do
CMEI Padre Pedro Gabriel de Oliveira, conforme Memorando nº 117/2016 –
DCL, à fl. 01; Justificativa da DDZ Sul, às fls. 11; Parecer Jurídico n.º
260.03.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 57/59, e Despacho CGOF, à fls. 61,
constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00068.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de
R$ 363.271,68 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e
um reais e sessenta e oito centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00777, de 09/03/2017,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146.
0000.01210000.33903910, no valor de R$ 27.749,92 (vinte e sete mil,
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos),
referente a 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, ficando o saldo
remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2017 a 2021, nas
fontes 0118, 0101,0121 ou 0100.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 022/2014 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00104 e 2017/4114/4147/00148.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa S.S. ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME.
3.OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração da razão
social da LOCADORA de JEOVÁ JIREH COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, CNPJ n° 09.601.960/0001-81, com
sede na Rua Praia de Itaíba, nº 98, bairro Tarumã, para S S ALUGUEL DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME, CNPJ nº 04.644.149/0001-64, sediada na
Rua Rufino de Elizalde, nº 26, bairro Novo Israel, e Renovação do Contrato
de Locação de Imóvel nº 022/2014, conforme requerimento da empresa, às
fl. 01, Parecer Jurídico nº 074/01/2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 44/46,
Parecer nº 0030/2017-PA/PGM e Despacho/PGM, às fls. 48/52, constantes
no Processo nº 2017/4114/4147/00104, e conforme Memo. nº 130/2016 –
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DCL, à fl. 01; Despacho da DDZ Norte, às fls. 20; Despacho do Dep. Geral
dos Distritos, às fls. 21; Notificação nº 028/2017, às fls. 22; Documentos do
interessado e do imóvel, às fls. 23/37, Parecer Jurídico n.º 219.03.2017 –
ASSTEC/SEMED, às fls. 42/43v, Despacho CGOF, à fl. 46, e Nota de
Empenho às fls. 48., destinado ao funcionamento da Escola Municipal
Professor Raimundo Almeida Lúcio, constantes no Processo nº
2017/4114/4147/00148.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$
1.512.000,00 (um milhão, quinhentos e doze mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00780, de 29/03/2017,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087.
0000.01210000.33903910, no valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e
nove mil reais), referente a 03 (três) meses, ficando o valor de R$
378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais), referente a 06 (seis)
meses, a ser empenhado durante o exercício de 2017, ficando o saldo
remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2018 a 2019, nas
fontes: 0118, 0101, 0121 ou 0100.
6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por 24 (vinte e quatro)
meses, a contar de 01/04/2017.
Manaus, 31 de março de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel nº 014/2016 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, referente ao
processo nº 2017/4114/4147/00058.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e a empresa A. GAMA BATALHA –
ME.
3.OBJETO: Renovação do Contrato de Locação de Imóvel nº 014/2016,
cujo imóvel localiza-se na rua Cavaquinho, nº 09, bairro Colônia Terra
Nova, sob a matrícula de imóvel n.º 777382253, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal Arquiteta Angélica Maria Vieira da
Cruz, conforme Memorando n.º 123/2016 - DCL, à fl. 01, Parecer
Jurídico n.º 278/03/2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 36/37v, e Despacho
CGOF, à fl. 40, constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00058.
4.VALOR: O valor global do presente aditivo importa a quantia de R$
768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00796, de 30/03/2017,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087.
0000.01210000.33903910, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais), referente a 03 (três) meses, ficando o saldo remanescente a ser
empenhado durante os exercícios de 2017,2018, 2019,2020 e 2021 nas
fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100.
6.PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por 48 (quarenta e oito)
meses, a contar de 01/04/2017.
Manaus, 31 de março de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 007/2016 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00181.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e o
Sr. JOSÉ RAIMUNDO LEITE RUBIM.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 007/2016, por 48 (quarenta
e oito) meses, a contar de 31/03/2017, para a locação de um imóvel,
localizado na rua Dólar de Areia, nº 2020, bairro Redenção, matrícula do
imóvel nº 163560, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CMEI
Professor Wilson Mota Reis conforme Memorando nº 136/2016 – DCL, à
fl. 01; Despacho da Divisão Regional de Educação II, às fls. 11/12;
Parecer Jurídico nº 271.03.2017 da ASSJUR/SEMED às fls. 25/26v;
Despacho da CGOF à fl. 29; Nota de Empenho à fl. 31, constantes no
Processo n.º 2017/4114/4147/00181.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$
235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00795, de 30/03/2017, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146.0000.
01210000.33903615, no valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos
reais), referente a 03 meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado
nos exercícios de 2017 a 2021, nas fontes 0101, 0118, 0121 ou 0100.
6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais 48 (quarenta e
oito) meses, a contar de 01/04/2017.
Manaus, 31 de março de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 015/2016 - SEMED, celebrado em 31/03/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00145.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
Sra. HOSANA RODRIGUES DA SILVA.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 015/2016, por 48 (quarenta
e oito) meses, a contar de 01/04/2017, para a locação de um imóvel,
localizado na rua Águas Formosas, nº 127, bairro Tancredo Neves,
matrícula do imóvel nº 777444377, nesta cidade, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal Prof.ª Genilda Martins Pereira,
conforme Memorando nº 128/2016 – DCL, à fl. 01; Despacho da DDZ
Leste II, às fls. 10; Notificação nº 022/2017, às fls. 12; Parecer Jurídico
nº 100.03.2017 da ASSJUR/SEMED, às fls. 21/22v; Despacho da CGOF
às fls. 30; Nota de Empenho às fls. 32, constantes no Processo n.º
2017/4114/4147/00145.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$
336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00792, de 30/03/2017, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087.0000.
01210000.33903615, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
referente a 03 meses, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos
exercícios de 2017 a 2021, nas fontes 0101, 0118, 0121 ou 0100.
6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais 48 (quarenta e
oito) meses, a contar de 01/04/2017.
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Manaus, 31 de março de 2017.

4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$
802.853,04 (oitocentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e quatro centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00788, de 05/04/2017, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.365.1030.2146.
0000.01210000.33903910, no valor de R$ 89.205,89 (oitenta e nove mil,
duzentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente a 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias, ficando o saldo remanescente a ser empenhado nos
exercícios de 2017 a 2019, nas fontes 0118, 0121, 0101 ou 0100.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel nº 092/2012 – SEMED, celebrado em 03/04/2017, referente ao
processo nº 2017/4114/4147/00109.

6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais 24 (vinte e
quatro) meses, a contar de sua assinatura.
Manaus, 11 de abril de 2017.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e a empresa S S ALUGUEL DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME.
3.OBJETO: Alteração da propriedade do imóvel objeto do Contrato de
Locação nº 092/2012, de JEOVÁ JIREH COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, CNPJ n° 09.601.960/0001-81,
com sede na Rua Praia de Itaíba, nº 98, bairro Tarumã, para S S
ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME, CNPJ nº
04.644.149/0001-64, sediada na Rua Rufino de Elizalde, nº 26, bairro
Novo Israel, conforme Solicitação, às fls. 01, Parecer Jurídico nº
023.01.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 50/52, Parecer nº 0033/2017 –
PA/PGM e Despacho/PGM, às fls. 54/58, constantes no processo nº
2017/4114/4147/00109.
4.VALOR: O valor global do presente aditivo importa a quantia de R$
440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o nº 2017NE00679, de 03/04/2017, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087.
0000.01210000.33903910, no valor de R$ 161.333,33 (cento e
sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos), referente a 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, ficando o
saldo remanescente a ser empenhado no exercício de 2017, nas fontes
0118, 0101, 0121 ou 0100.
6.PRAZO: O presente termo aditivo entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura.
Manaus, 03 de abril de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Locação de Imóvel nº 022/2017,
celebrado em 11/04/2017, Processo nº 2016/4114/4147/00786.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa SOPHIA LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS LTDA-ME.
3.OBJETO: Locação de um imóvel localizado na Rua Bom Jesus, nº 2,
Mauazinho, Tarumã, CEP 69075-280, Manaus/AM, matrícula do imóvel nº
2159635, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Poeta João
Cabral de Melo Neto, conforme Memorando nº 15/2016-DCL, à fl. 01;
Justificativa - DDZ Leste I, às fls. 25/26; Despacho da Gerência de
Informação e Estatística, às fls. 29/30; Documentação do interessado e do
imóvel às fls. 31/55v; Relatório Técnico nº 0137/16 – DET/SEMED, às fls.
58/72; Laudo de Avaliação de Locação de Imóvel nº 054/2016 – COAVIL, às
fls. 86/95; Projeto Básico, às fls. 97/101; Parecer Jurídico nº 245.02.2017 –
ASSTEC/SEMED, às fls. 106/112; Parecer nº 0076/2017 – PA/PGM e
Despacho/PGM às fls. 114/120; Despacho Dispensa de Licitação e
publicação às fls. 124/127; Despacho CGOF às fls. 143; Nota de Empenho às
fls. 145, constantes no Processo nº 2016/4114/4147/00786.
4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a
quantia de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais).

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 026/2014 - SEMED, celebrado em 11/04/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00155.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa ANTONIA SOUSA DE ARAÚJO - ME.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 026/2014, por 24(vinte e
quatro) meses, a contar de sua assinatura, para a locação de um imóvel,
localizado na Rua Jorge Amado, nº 250, Bairro Tarumã, sob a matrícula
do imóvel nº 777384100, nesta cidade, destinado ao funcionamento do
CMEI Mary Assayag Hannan, conforme Memo. nº 135/2016 – DCL, à fl.
01; Despacho da DDZ Oeste, às fls. 25/26; Notificação nº 021/2017, às
fls. 28; Documentos do interessado e do imóvel, às fls. 29/45, Parecer
Jurídico n.º 150.03.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 50/51v e Despacho
CGOF, à fls. 54, constantes no Processo n.º 2017/4114/4147/00155.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2017NE0872, datada de
11/04/2017, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.
1031.2087.0000.01210000.33903910, no valor de R$ 50.666,67
(cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), referente a 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, ficando o saldo
remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2017 a 2022, nas
fontes 0118, 0101, 0121 ou 0100.
6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a
contar da data de sua assinatura.
7.FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL:
Dispensa
conforme art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.
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Manaus, 11 de abril de 2017.

de

Licitação

Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
EXTRATO

Manaus, 20 de abril de 2017.

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços
n.º 001/2016 - SEMED, celebrado em 12/04/2017, Processos nº
2017/17428/17628/01209.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato de Obras e Serviços n.º
001/2016, por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos, referente a
construção da creche Tipo B, Padrão FNDE, Área 94, localizado na Rua
Piratini – Zumbi dos Palmares – Zona Leste, conforme Requerimento da
empresa interessada às fls. 01/02, Cópia do Termo de Contrato de
Obras e Serviços n.º 001/2016 extrato e publicação às fls. 09/27, C.I nº
075/2017 – SEMINF às fls. 31, Cópia da Ordem de Serviços nº
00050/2016 – DAOP/SEMINF ás fls. 32, Cópia da Proposta de Preços
apresentada em sede de licitação às fls. 37/71, Ofício nº 580/2017 –
SSOP/SEMINF às fls. 75, Parecer Jurídico nº 189.03.2017 –
ASSTEC/SEMED (fls. 76/78v); Parecer nº 137/2017 – PA/PGM (fls.
80/81); Despacho – PA/PGM (fls. 82) e demais documentos constantes
no Processo n.º 2017/17428/17628/01209.
4.PRAZO: O prazo do presente contrato fica prorrogado por mais
120(cento e vinte) dias consecutivos.
Manaus, 12 de abril de 2017.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora LIDIANY DOS SANTOS GUEDES,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 124.748-4 A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, artigo 13, da
Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos
termos da cláusula oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2017/4114/4247/00285.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 21/02/2017.
Manaus, 15 de maio de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóveis n.º 021/2016 - SEMED, celebrado em 20/04/2017, Processo nº
2017/4114/4147/00146.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e o
Sr. GETÚLIO ALVES PESSOA.
3.OBJETO: Dilação do prazo do Contrato nº 021/2016, por 48(quarenta
e oito) meses, a contar de sua assinatura, para a locação de um imóvel,
localizado na Rua Visconde de Jequitinhonha, nº 5, QD 23, LTS 05, 07,
09, Lot. C. Park, 4ª Etapa, Bairro Flores, matrícula do imóvel n.º
2091796, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Escola Municipal
Historiador Mario Ypiranga Monteiro, conforme Memorando nº 127/2016
– DCL, à fl. 01; cópia do termo de Contrato de Locação de Imóvel nº
021/2016, com as respectivas publicações, às fls. 02/09; Justificativa às
fls. 11, documentos pessoais do proprietário e do imóvel, às fls. 15/28;
pedido de autorização de despesa – PAD, às fls. 30, Parecer Jurídico n.º
285.02.2017 – ASSTEC/SEMED, às fls. 33/35, Despacho CGOF, à fl. 38,
e Nota de Empenho às fls. 40, constantes no Processo n.º
2017/4114/4147/00146.
4.VALOR GLOBAL: O valor do presente aditivo importa a quantia de R$
816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n.º 2017NE00774, de 10/04/2017,
à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18100.12.361.1031.2087.
0000.01210000. 33903615, no valor de R$ 39.666,67 (trinta e nove mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
referente a 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, ficando o saldo
remanescente a ser empenhado nos exercícios de 2017 a 2021 nas
fontes 0101, 0118, 0121 ou 0100.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora SANDRA MARIA BATISTA PIRES,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 126.956-9 A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, artigo 13, da
Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos
termos da cláusula oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2017/4114/4147/02829.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 28/03/2017.

6.PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por 48 (quarenta e oito)
meses, a contar de sua assinatura.
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Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e o Senhor CLEDSON SOUZA DE SOUZA,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 127.242-0 A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos dos
Processos nº 2017/4114/4238/00323.

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, em
decorrência do término do prazo contratual, com base no inciso I, do
artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº
0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de
Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado,
conforme os autos do Processo nº 2017/4114/4147/03938.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 13, inciso I, da Lei nº 1.425, de 26 de março
de 2010, que trata da rescisão em decorrência do término do prazo
contratual.
5. VIGÊNCIA: A contar de 31/12/2016.
Manaus, 16 de maio de 2017.

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 02/05/2017.

EXTRATO

Manaus, 16 de maio de 2017.

1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora ANA SILVA DE SOUZA, AUXILIAR
OPERACIONAL/RDA, matrícula nº 111.436-0A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, mediante processo de
comunicação de Aposentadoria nº 2017/4114/4147/03026.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

5. VIGÊNCIA: A contar de 16/03/2017.
Manaus, 19 de maio de 2017.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora ELIANE ARAUJO BRAGA,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 095.889-1 B.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, artigo 13, da
Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos
termos da cláusula oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2017/4114/4238/00256.

ERRATA

4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.

Errata ao Extrato do Despacho de Homologação da
Tomada de Preços nº 053/2016 (SEMED) – CML/PM, para construção
de quadra escolar coberta com vestiários/padrão FNDE, publicado em
30.01.2017 – Edição 4056, constante no Processo nº
2014/17428/17628/04222 – VOL. I e II.

5. VIGÊNCIA: A contar de 21/03/2017.

ONDE SE LÊ:
II – ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preço n.º
053/2016 (SEMED) CML/PM, acerca da contratação de Empresa para
“Construção de quadra escolar coberta com vestiários/padrão FNDE do
CMEI Rita Etelvina de Cássia G. Mourão - localizado na Rua Prof.
Manoel Belém, s/n.º, antiga Rua II, Conj. Manoa –Bairro Monte das
Oliveiras”, à empresa MP CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do
certame, com valor global de R$ 793.649,10 (setecentos e noventa e
três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos);

Manaus, 16 de maio de 2017.

LEIA-SE:
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora MARIA ANTONIA ALVES BEZERRA
AFONSO, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 125.676-9 A.

II – ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preço n.º
053/2016 (SEMED) CML/PM, acerca da contratação de Empresa para
“Construção de quadra escolar coberta com vestiários/padrão FNDE do
CMEI Rita Etelvina de Cássia G. Mourão - localizado na Rua Prof.
Manoel Belém, s/n.º, antiga Rua II, Conj. Manoa –Bairro Monte das
Oliveiras”, à empresa MP CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do
certame, com valor global de R$ 792.302,57 (setecentos e noventa e
dois mil, trezentos e dois reais e cinquenta e sete centavos);
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Manaus, 03 de maio de 2017.

RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Tomada de Preços nº. 004/2017-CML/PM com deliberação final da
Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia/Comissão Municipal
de Licitação, contida na Ata de Julgamento das Propostas de Preços.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços
nº. 004/2017-CML/PM, para Reforma do CRAS ALVORADA III,
localizado na Rua 13,s/n, Alvorada III – Manaus/AM, à empresa MC
BARRETO OLIVEIRA - EIRELI, classificada em 1º lugar do certame, no
valor global de R$ 70.555,59 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e nove centavos).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Extrato N. 004/CME/2017
APROVADO pela Resolução Nº 005/CME/2017, de 27.04.2017

Manaus, 18 de maio de 2017.

EMENTA
Art.1º- CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento da
Educação Infantil nas fases Creche (03 anos de idade) e Pré-escola (04
a 05 anos de idade) do CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA ANA
CLEIDE situada na Rua Catalão, 28, Quadra 384, Núcleo 16 – Bairro
Novo Aleixo, Manaus/AM, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar do
início do ano letivo de 2017.
Art.2º- APROVAR o Regimento Escolar do Centro
Educacional Professora Ana Cleide – CEPAC
Art.3º- DETERMINAR a operacionalização do Projeto
Político-Pedagógico e Proposta Curricular.
Art.4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 27 de abril de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, no
uso pleno de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata de Recebimento e
Abertura e Julgamento das Propostas de Preços, de 10.04.2017
apresentada pela Subcomissão de Obras e Serviços de
Engenharia/Comissão Municipal de Licitação e Parecer da Assessoria
Jurídica
AJCML/PM,
constantes
no
Processo
nº
2016/11908/11954//00490-SEMMASDH, relativo à Tomada de Preços
nº. 005/2017-CML/PM – Fundo Municipal de Assistência Social.
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória
ao interesse público;

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, no
uso pleno de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata de Recebimento e
Abertura e Julgamento das Propostas de Preços, de
03.04.2017 apresentada pela Subcomissão de Obras e Serviços
de Engenharia/Comissão Municipal de Licitação e Parecer da
Assessoria Jurídica AJCML/PM, constantes no Processo
nº 2016/11908/11954/00479-SEMMASDH, relativo à Tomada de Preços
nº. 004/2017-CML/PM – Fundo Municipal de Assistência Social.
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
quaisquer apurações ou diligência complementar;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
quaisquer apurações ou diligência complementar;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Tomada de Preços nº. 005/2017-CML/PM com deliberação final
da Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia/Comissão
Municipal de Licitação, contida na Ata de Julgamento das Propostas de
Preços.
II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº.
005/2017-CML/PM, para Reforma do CRAS REDENÇÃO, localizado na
Rua Bagé esquina com rua Olinda, s/n, Bairro Redenção – Manaus/AM,
à empresa CONSTRUTORA MC BARRETO OLIVEIRA - EIRELI,
classificada em 1º lugar do certame, no valor global de R$ 114.141,45
(cento e quatorze mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco
centavos).
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DESPACHO

Manaus, 18 de maio de 2017.

Fica declarado inexigível o procedimento licitatório, nos
termos do art. 25, inciso lI, c/c Inciso VI do art. 13 da Lei nº. 8.666/93,
para contratação de 01 (uma) vagas junto à empresa INOVE
TREINAMENTO LTDA - ME, para a participação do servidor
Alexssandro Franco Mendes, no “SICONV Ciclo 1 – Do novo cadastro no
SICONV ao envio do projeto em ambiente de treinamento” e “SICONV
Ciclo 2 – Execução de Convênios por OBTV em ambiente de
treinamento”, no período de 02 a 05 de maio de 2017, em Brasília – DF.
À consideração do Senhor Secretário Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos/SEMMASDH, solicitando
ratificação.
Manaus, 28 de abril de 2017.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, no
uso pleno de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata de Recebimento e
Abertura e Julgamento das Propostas de Preços, de 31.03.2017
apresentada pela Subcomissão de Obras e Serviços de
Engenharia/Comissão Municipal de Licitação e Parecer da Assessoria
Jurídica
AJCML/PM,
constantes
no
Processo
nº
2016/11908/11954/00486-SEMMASDH, relativo à Tomada de Preços nº.
007/2017-CML/PM – Fundo Municipal de Assistência Social.

Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26 da Lei
nº. 8.666, de 21.06.93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
Processo nº. 2017/11908/11954/00398, no valor de R$ 3.600,00 (três mil
e seiscentos reais).
Manaus, 28 de abril de 2017.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
quaisquer apurações ou diligência complementar;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Tomada de Preços nº. 007/2017-CML/PM com deliberação final da
Subcomissão de Obras e Serviços de Engenharia/Comissão Municipal
de Licitação, contida na Ata de Julgamento das Propostas de Preços.
II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº.
007/2017-CML/PM, para Reforma do CRAS CRESPO, localizado na Rua
Magalhães Barata, Beco Olaria, s/n, Crespo – Manaus/AM, à empresa
NELL CONSTRUTORA LTDA - ME, classificada em 1º lugar do certame,
no valor global de R$ 83.808,21 (oitenta e três mil, oitocentos e oito reais
e vinte e um centavos).
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de maio de 2017.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de
Cooperação Técnica – Profissional nº. 001/2016, celebrado em
25.04.2016.
2.PARTÍCIPES: A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Direitos Humanos - SEMMASDH e a SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR ESTÁCIO AMAZONAS LTDA-ESTÁCIO.
3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a dilação do prazo
do Convênio
de Cooperação Técnica–Profissional,
para
desenvolvimento de estágio curricular, sem ônus ou vínculo
empregatício a esta SEMMASDH, com oferta de 30 vagas (trinta) vagas
para estudantes do curso de Serviço Social, referente ao Processo nº.
2016/11908/11954/00122.
4. PRAZO: O presente convênio terá duração de 12 (doze) meses.
Manaus, 25 de abril de 2017.
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REGIMENTO INTERNO DO CMAS/MANAUS

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULO I
DA NATUREZA, DA COMPETÊNCIA E DA COMPOSIÇÃO DO CMAS

RESOLUÇÃO Nº 006, DE 12 DE MAIO DE 2017.
Aprova a Revisão do Regimento Interno
do Conselho Municipal de Assistência
Social.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS/MANAUS, em Reunião Plenária, realizada no dia 12 de maio de
2017, no uso das competências legais e,
CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 14 de
outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social PNAS;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 269, de 13 de
dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOBRH/SUAS;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 237, de 14 de
dezembro de 2006, que aprova as Diretrizes para a estruturação,
reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de
novembro de 2009, que trata da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de
dezembro de 2012 que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social -NOB/SUAS;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de
maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das
entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos
Conselhos de Assistência Social;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Revisão do Regimento Interno do
Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 2º Fica revogado o Regimento Interno anteriormente
aprovado pela Resolução nº 016, de 24 de julho de 2013, publicada no
Diário Oficial do Município de Manaus – DOM, de 25 de julho de 2013, e
demais disposições em contrário.
publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua

Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de
Manaus - CMAS/MANAUS.
Manaus-AM, 12 de maio de 2017

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social, órgão
integrante do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, de
deliberação colegiada, de caráter permanente e de composição paritária
entre governo e sociedade civil, instituído pela Emenda nº 003/95, de 23
de novembro de 1995, que deu nova redação ao Artigo 380 da Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, reger-se-á por este
Regimento Interno, por suas Resoluções e pelas Leis que lhe forem
aplicáveis.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Assistência
Social, neste Regimento Interno, será designado por CMAS.
para:

Art. 2º O CMAS, entre outras atribuições, tem competência

I - aprovar e exercer o controle social da Política da
Assistência Social no âmbito do território do Município de Manaus;
II - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar a proposta
orçamentária, os programas anuais e plurianuais do Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS;
III - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos
do FMAS, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais do SUAS,
considerando a população, a renda per capita, a mortalidade infantil e
concentração de renda, a destinação de recursos às entidades e a
organizações da assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei
de Diretrizes Orçamentárias;
IV - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD-PBF e do
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
Social – IGD-SUAS;
V - planejar e deliberar sobre os gastos de no mínimo 3%
(três por cento) dos recursos do IGD PBF e do IGD SUAS destinados ao
desenvolvimento das atividades do conselho;
VI - apreciar, previamente, o plano de aplicação do FMAS;
VII - apreciar e aprovar os relatórios bimestrais de execução
orçamentária do FMAS, apresentados pelo órgão Gestor da Política da
Assistência Social no âmbito do território do Município de Manaus;
VIII - estabelecer diretrizes, metas e prioridades para a
elaboração do Plano Municipal de Assistência Social;
IX - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa
Bolsa Família - PBF;
X - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas
e projetos socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;
XI - deliberar sobre planos de providência e planos de
apoio à gestão descentralizada;
XII - normatizar as ações e regular a prestação de serviços
de natureza pública e privada no campo da Assistência Social no
território do Município de Manaus;
XIII - zelar pelo cumprimento dos princípios, diretrizes e
objetivos da Política da Assistência Social no âmbito do território do
Município de Manaus;
XIV - acompanhar as condições de acesso da população
usuária dos serviços ofertados nos equipamentos públicos, entidades e
organizações da Assistência Social em conformidade a Resolução nº
109, de 11 de novembro de 2009, que trata da Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais;
XV - inscrever, acompanhar e fiscalizar as entidades ou
organizações de Assistência Social e ao conjunto das ofertas dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito
da política da Assistência Social no território do Município de Manaus;
XVI - estimular e acompanhar a criação de espaços de
participação popular no SUAS, no âmbito da política da Assistência
Social no território do Município de Manaus;
XVII - participar da elaboração e aprovar as ações
desenvolvidas pelo órgão gestor do FMAS para a promoção do
Programa Nacional de Capacitação do SUAS – Capacita SUAS;
XVIII - convocar ordinariamente ou extraordinariamente, a
cada 2 (dois) anos, a Conferência Municipal da Assistência Social, que
terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor
diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS no território do Município de
Manaus;
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IXX - aprovar as normas de funcionamento da Conferência
Municipal de Assistência Social;
XX - regulamentar o processo de escolha dos
representantes da sociedade civil no CMAS;
XXI - elaborar, aprovar e modificar o seu Regimento Interno;
XXII - dar publicidade a todos os seus atos e publicar, no
Diário Oficial do Município de Manaus, todas as suas resoluções que
foram matéria de deliberações, bem como as contas do FMAS e os
respectivos pareceres emitidos;
XXIII - acompanhar o processo do pacto de gestão entre
as esferas nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal, efetivado
na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e Comissão Intergestores
Bipartite - CIB, estabelecido na NOB/SUAS, e aprovar seu relatório;
XXIV - aprovar o plano integrado de capacitação de
recursos humanos para a área de assistência social, de acordo com as
Normas Operacionais Básicas do SUAS (NOB-SUAS) e de Recursos
Humanos (NOB-RH/SUAS);
XXV - acionar o Ministério Público, como instância de
defesa e garantia de suas prerrogativas legais;
XXVI - dar procedimentos às denúncias recebidas no
CMAS.
Art. 3º O CMAS é composto por:
I - Plenário e
II - Secretaria Executiva.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I
COMPOSIÇÃO
Art. 4º O Plenário do CMAS é composto por 18 (dezoito)
membros titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito,
cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Municipal
responsável pela coordenação da política municipal da Assistência
Social, de acordo com os seguintes critérios:
I - 09 (nove) representantes governamentais, incluindo 01
(um) representante da União; 01 (um) representante do Estado; 01 (um)
representante da entidade formadora e 06 (seis) representantes da
Prefeitura de Manaus;
II - 09 (nove) representantes dos usuários ou de
organizações de usuários da assistência social, representantes das
entidades e organizações da assistência social e representantes dos
trabalhadores do setor da assistência social, escolhidos em foro próprio,
sob fiscalização do Ministério Público Estadual, com a seguinte
composição:
a) 3 (três) representantes dos usuários ou de organizações
de usuários da assistência social;
b) 3 (três) representantes das entidades e organizações da
assistência social e
c) 3 (três) representantes dos trabalhadores do setor da
assistência social.
§ 1º A titularidade da representação da sociedade civil e
respectiva suplência serão exercidas pelos conselheiros representantes
dos respectivos segmentos com o maior número de votos obtidos em
processo eleitoral, em cada um dos segmentos das representações de
que trata este artigo.
§ 2º O processo eleitoral a que se refere o § 1º será
convocado pelo CMAS, 60 (sessenta) dias antes do final do mandato
anterior do colegiado, por meio de edital, publicado no DOM.
§ 3º A Assembleia deverá ser realizada 30 (trinta) dias
antes do término do mandato, com quorum mínimo de 2/3 (dois terços)
das entidades e organizações de assistência social ativas no CMAS.
§ 4º O primeiro suplente da representação da sociedade
civil exercerá a suplência do primeiro titular; o segundo suplente
exercerá a do segundo titular e, da mesma forma, o terceiro suplente
exercerá a suplência do terceiro titular, todos sempre dentro da mesma
categoria de representação.
§ 5º Os representantes governamentais titulares e
suplentes serão indicados pelo órgão da Administração Pública
Municipal responsável pela coordenação da política municipal da
Assistência Social, assim como a definição de correspondência da
titularidade e da suplência, com exceção dos representantes da União e
do Estado do Amazonas.

§ 6º Em caso de vacância do conselheiro da sociedade
civil, será convocado para ocupar a vaga o conselheiro sequencialmente
mais votado no processo eleitoral, dentro do mesmo segmento de
representação. No caso de empate de votos, prevalecerá o candidato
com mais idade.
Art. 5º Os representantes governamentais, bem como os
da sociedade civil, poderão ser substituídos a qualquer tempo pelos seus
órgãos ou entidades de representação, mediante comunicação escrita
dirigida à Presidência por representante legal da entidade.
Art. 6º Os membros do CMAS terão mandato de 2 (dois)
anos, permitida uma única recondução por igual período.
Art. 7º Na primeira reunião após a eleição da sociedade
civil, o CMAS elegerá, por voto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus
membros titulares ou na titularidade, o Presidente e o Vice-presidente
para cumprirem mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução por
igual período.
§ 1º A posse do Presidente e do Vice-presidente ocorrerá
na mesma sessão da eleição e será dada pelo Plenário.
§ 2º Fica assegurada, em cada mandato, a alternância entre
a representação do governo e da sociedade civil no exercício da função de
Presidente e de Vice-presidente, respeitando-se os casos de recondução.
§ 3º Fica assegurada, preferencialmente, em cada
mandato, a alternância dos segmentos que compõem a sociedade civil
no exercício da função de Presidente e de Vice-presidente.
§ 4º Caso haja vacância do cargo de Presidente, o Vicepresidente assumirá interinamente e convocará eleição para eleger o
Presidente, a fim de complementar o respectivo mandato.
§ 5º No caso de vacância do cargo de Vice-presidente, a
Plenária elegerá um de seus membros para exercer o cargo,
respeitando-se a alternância entre a representação do governo e da
sociedade civil, a fim de concluir o mandato.
CAPÍTULO II
FUNCIONAMENTO
Art. 8º O CMAS tem
funcionamento:
I - Plenária;
II - Presidência Ampliada;
III - Comissões Temáticas;
IV - Grupos de Trabalho.

a

seguinte

estrutura

de

Seção I
Da Plenária
Subseção I
Das reuniões e seus participantes
Art. 9º O CMAS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês, por convocação de seu Presidente ou, extraordinariamente, por
convocação da Presidência ou de pelo menos 1/3 (um terço) de seus
membros, observado o prazo preferencial de 3 (três) dias para a
convocação de reunião.
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será
aprovado em Plenário até o mês de dezembro do exercício anterior.
§ 2º A realização de reunião ordinária no mês de janeiro
fica facultada à deliberação do Plenário, quando da aprovação do
calendário anual de reuniões ordinárias.
Art. 10. Serão convocados para comparecer às reuniões
os Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes.
Parágrafo único. O Conselheiro convocado deverá
confirmar a sua participação ou justificar a ausência nas reuniões do
CMAS à Presidência. A ausência deverá ser justificada em comunicação
por escrito com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, ou
em casos excepcionais em até 48 (quarenta e oito) horas posteriores à
sessão.
Art. 11. A Plenária instalar-se-á e deliberará com a
presença de, no mínimo, metade mais um dos conselheiros titulares ou
suplentes no exercício da titularidade, ressalvadas as hipóteses
previstas neste Regimento que requeiram quorum qualificado.
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Art. 12. Será substituído o Conselheiro representante do
governo ou da sociedade civil que renunciar ou não comparecer a 2
(duas) reuniões ordinárias sem a apresentação de justificativa por escrito
à Presidência, ou a 5 (cinco) reuniões consecutivas ou intercaladas,
mesmo que justificadas, no mesmo ano.
§ 1º O conselheiro que se ausentar justificadamente na
vigência do mandato, terá suas justificativas avaliadas pela Plenária do
CMAS.
§ 2º A Presidência do CMAS comunicará, por escrito, ao
órgão ou entidade de representação, as ausências injustificadas de seu
representante e quando for o caso, solicitará a sua substituição.
Art. 13. Nas ausências do Presidente e do Vice-presidente,
a Presidência será exercida por um dos membros titulares presentes,
escolhido pela Plenária para o exercício da função.
Art. 14. O CMAS solicitará, sempre que necessário, a
presença de representante da Consultoria Jurídica do Órgão Gestor da
Política da Assistência Social no âmbito do território do Município de
Manaus durante as reuniões, com conhecimento prévio da demanda
jurídica especifica da reunião em que for convocado.
Art. 15. As reuniões plenárias serão públicas, na forma da
legislação pertinente.
Parágrafo único. Durante as reuniões plenárias é
facultado ao Colegiado conceder a palavra ao público.
Subseção II
Das atribuições e procedimentos
Plenário:

Art. 16. Para a consecução de suas finalidades, caberá ao

I - apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados ao
CMAS, bem como as matérias de sua competência;
II - expedir normas de sua competência, necessárias à
regulamentação e implementação da Política de Assistência Social no
âmbito do território do Município de Manaus; e
III - aprovar a instituição de grupos de trabalho, suas
respectivas competências, sua composição, procedimentos e prazos de
duração.
Art. 17. As reuniões do CMAS obedecerão aos seguintes
procedimentos:
I - verificação de “quorum” para o início das atividades da
reunião;
II - qualificação e habilitação dos Conselheiros para votar;
III - aprovação da ata da reunião anterior;
IV - aprovação da pauta da reunião;
V - informes da Secretaria Executiva, da Presidência, dos
Conselheiros e do Órgão Gestor da Política da Assistência Social no
âmbito do território do Município de Manaus;
VI - relatos dos conselheiros que representaram o CMAS
em eventos;
VII - relatos das Comissões Temáticas, Grupos de
Trabalhos e Presidência Ampliada;
VIII - apresentação, discussão e votação de matérias
constantes em pauta;
IX - breves comunicados e franqueamento da palavra e
X - encerramento.
Parágrafo único. Todo material informativo encaminhado
aos Conselheiros titulares será também encaminhado aos Conselheiros
suplentes.
Subseção III
Da pauta
Art. 18. A pauta da reunião, elaborada pela Presidência
Ampliada, será comunicada previamente a todos os Conselheiros
Titulares e Suplentes, com antecedência mínima de 3 (três) dias para as
reuniões ordinárias e de 2 (dois) dias para as reuniões extraordinárias.
§ 1º Qualquer conselheiro poderá encaminhar sugestão de
pauta com antecedência de até 15 dias que será apreciado pela
Presidência Ampliada.
§ 2º Em casos de urgência ou de relevância, a Plenária do
CMAS poderá alterar a pauta da reunião.

§ 3º Os assuntos não apreciados na reunião do Colegiado,
a critério da Plenária, deverão ser incluídos na ordem do dia da reunião
subsequente.
§ 4º A matéria que entrar na pauta de reunião deverá ser
apreciada e votada, quando for o caso, no máximo em duas sessões
subsequentes.
§ 5º Por solicitação do Presidente, de Coordenador de
Comissão Temática ou de qualquer Conselheiro e, mediante aprovação
da Plenária, poderá ser incluída na Pauta do dia, matéria relevante que
necessite de decisão urgente do CMAS.
§ 6º Os Conselheiros que tenham participado de eventos
representando o CMAS deverão, por meio de breves comunicados,
relatarem sua participação ao Colegiado.
Subseção IV
Das deliberações
Art. 19. As matérias sujeitas à deliberação do CMAS
deverão ser encaminhadas ao Presidente, por intermédio do Conselheiro
interessado.
Art. 20. A deliberação das matérias sujeitas à votação
obedecerá a seguinte ordem:
I - o Presidente concederá a palavra ao Conselheiro, que
apresentará a matéria;
II - terminada a exposição, a matéria será colocada em
discussão;
III - encerrada a discussão, realizar-se-á a votação.
Art. 21. Terão direito a voto os Conselheiros titulares e os
suplentes no exercício da titularidade.
§ 1º Os Conselheiros suplentes terão direito à voz e serão
chamados a votar nos casos de vacância, impedimento, suspeição ou
ausência do respectivo titular.
§ 2º Configura-se ausência o não comparecimento do
Conselheiro à Plenária com prévia justificativa, por escrito, encaminhada
à Presidência.
§ 3º Não se configura ausência o afastamento
momentâneo do titular do recinto das sessões.
Art. 22. As votações devem ser apuradas pela contagem
de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa
de cada Conselheiro.
§ 1º A recontagem de votos poderá ser solicitada por
qualquer Conselheiro.
§ 2º Os votos divergentes serão registrados na ata da
reunião, a pedido dos Conselheiros que os proferirem.
Art. 23. As decisões do CMAS serão aprovadas por
metade mais um dos conselheiros titulares ou no exercício da
titularidade presentes, salvo os casos previstos neste Regimento que
requeiram quorum qualificado.
Parágrafo único. Quando se tratar de matérias
relacionadas à aprovação da Política de Assistência Social no âmbito do
território do Município de Manaus, à alteração do Regimento Interno, à
eleição da Presidência, às relativas ao Orçamento da Assistência Social
e ao FMAS, a aprovação dar-se-á com os votos favoráveis de pelo
menos 2/3 (dois terços) dos membros do CMAS em primeira chamada e
de metade mais um em segunda chamada, realizada, no máximo, em
uma hora após a primeira chamada.
Art. 24. As Resoluções do CMAS, aprovadas em Plenária,
serão publicadas no DOM em até 10 (dez) dias úteis após a decisão.
Art. 25. Ao Conselheiro é facultado solicitar o reexame de
qualquer resolução normativa, justificando possível ilegalidade,
incorreção ou inadequação técnica.
Art. 26. Ao interessado é facultado, até a reunião
subsequente, em requerimento ao Presidente, solicitar a reconsideração
de deliberação exarada em reunião anterior, justificando possível
ilegalidade.
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Subseção V
Da ata
Art. 27. Em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias
será lavrada ata, pela Secretaria Executiva, com exposição sucinta dos
trabalhos, conclusões e deliberações, devendo constar pelo menos:
I - relação dos participantes, seguida do nome de cada
membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou
entidade que representa;
II - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta
o nome do Conselheiro e o assunto ou sugestão apresentada;
III - relação dos temas abordados, com indicação do
responsável pela apresentação e a inclusão de alguma observação
quando expressamente solicitada por Conselheiro;
IV - as deliberações, inclusive quanto à aprovação da ata
da reunião anterior, aos temas a serem incluídos na pauta da reunião
seguinte, com registro do número de votos contra, a favor e abstenções,
incluindo votação nominal quando solicitada.
§ 1º A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia
da ata, por meio eletrônico, de modo que cada Conselheiro possa recebê-las,
no mínimo, 7 (sete) dias antes da reunião em que será apreciada.
§ 2º As emendas e correções à ata serão encaminhadas
pelo Conselheiro à Secretaria Executiva até o início da reunião, que a
apreciará.
Seção II
Da Presidência Ampliada
Art. 28. À Presidência Ampliada, composta pelo
Presidente, Vice-presidente e pelos Coordenadores das Comissões
Temáticas, compete:
I - elaborar pautas das Reuniões Ordinárias e
Extraordinárias;
II - propor assuntos a serem pautados nas Comissões
Temáticas;
III - decidir acerca da pertinência e da relevância de
eventos para participação do CMAS quando convidado, bem como
autorizar Conselheiro a representar o CMAS nestes eventos;
IV - dirimir conflitos de atribuições entre as Comissões
Temáticas e Grupos de Trabalho;
V - definir a condução do monitoramento das deliberações
da Conferência Municipal de Assistência Social, levando em
consideração o Plano Decenal de Assistência Social;
VI - discutir, preliminarmente, o planejamento estratégico
do CMAS, para posterior apreciação da Plenária;
VII - monitorar e dar cumprimento ao plano de
comunicação social do CMAS e
VIII - examinar e decidir outros assuntos de caráter
emergencial.
§ 1º Na representação do CMAS será priorizada a
participação do Presidente, Vice-presidente e Coordenadores das
Comissões Temáticas.
§ 2º Na ausência de Coordenador da Comissão Temática,
o Coordenador-Adjunto participará da Presidência Ampliada.
§ 3º Na ausência do Coordenador e respectivo Adjunto, os
conselheiros que compõem a Comissão Temática escolherão um de
seus membros titulares para participar da reunião da Presidência
Ampliada, mantida a paridade.
Seção III
Das Comissões Temáticas
Art. 29. As Comissões Temáticas, de natureza
permanente, têm por finalidade subsidiar o Plenário no cumprimento de
sua competência.
Art. 30. As Comissões Temáticas são constituídos de
forma paritária.
Parágrafo único. Poderão participar das reuniões das
Comissões Temáticas pessoas convidadas, a critério de cada Comissão.
Art. 31. O CMAS contará com as seguintes Comissões
Temáticas, com a atribuição de subsidiá-lo no cumprimento das
competências referidas no art. 2º deste Regimento, de acordo com os
aspectos que concernem a cada Comissão:

I - Comissão Temática de Política da Assistência Social;
II - Comissão Temática de Normas da Assistência Social;
III - Comissão Temática de Financiamento e Orçamento da
Assistência Social e
IV - Comissão Temática de Controle Social do Programa
Bolsa Família;
V - Comissão Temática de Monitoramento das
Deliberações das Conferências de Assistência Social.
Art. 32. Cada Comissão Temática terá um Coordenador e
um Coordenador adjunto, escolhidos dentre os seus membros.
§ 1º Os Coordenadores das Comissões Temáticas
exercerão esta função por um período de um ano, permitida uma única
recondução.
§ 2º Na ausência do Coordenador de Comissão Temática,
o Coordenador-adjunto assume as suas funções.
§ 3º Na ausência do Coordenador e respectivo adjunto, os
conselheiros que compõem a Comissão Temática escolherão um de seus
membros para assumir as funções da coordenação naquela reunião.
Art. 33. As Comissões Temáticas instalar-se-ão e
discutirão as matérias que lhes forem pertinentes, com a presença da
maioria de seus membros.
Paragrafo único. O Conselheiro, quando convocado,
deverá confirmar a sua participação nas reuniões das Comissões
Temáticas à Presidência com até três dias de antecedência da reunião.
Art. 34. O documento final do trabalho realizado pelas
Comissões Temáticas será relatado na Plenária, para discussão e
deliberação.
Subseção I
Da Comissão Temática de Política da Assistência Social
Art. 35. À Comissão Temática de Política da Assistência
Social compete:
I - assessorar o CMAS na avaliação de desempenho dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como
seus ganhos sociais;
II - assessorar o CMAS na discussão intersetorial de
políticas públicas, em articulação com o Órgão Gestor da Política da
Assistência Social no Âmbito do Território do Município de Manaus, com
conselhos setoriais e com os conselhos de defesa de direitos;
III - assessorar o CMAS na avaliação do Plano Municipal
de Assistência Social (projetos e investimentos);
IV - assessorar o CMAS na avaliação dos equipamentos
públicos que desenvolvem a Política de Assistência Social no âmbito do
território do Município de Manaus.
Subseção II
Da Comissão Temática de Normas da Assistência Social
Art. 36. À Comissão Temática de Normas da Assistência
Social compete:
I - assessorar o CMAS para a discussão de matérias afetas
à sua área de competência;
II - realizar estudos e desenvolver ações para auxiliar o
CMAS na normatização de suas competências;
III - elaborar e revisar propostas de resolução, mediante
solicitação da Secretaria Executiva;
IV - prestar esclarecimentos e buscar a correta
interpretação das resoluções do CMAS e demais atos normativos afetos
à atuação do CMAS;
V - elaborar consulta à Consultoria Jurídica do órgão
gestor da política da assistência social no âmbito do território do
município de Manaus sobre os assuntos afetos ao CMAS, visando à
observância das normas legais e regulamentares;
VI - desempenhar atividades técnicas operacionais
relacionadas às ações judiciais contra atos do CMAS, visando prestação de
informações, apresentação de defesa e cumprimento de decisões judiciais,
mediante orientação da Consultoria Jurídica do órgão gestor da política da
assistência social no âmbito do território do município de Manaus;
VII - prestar informações sobre processos administrativos
que tramitaram no CMAS aos órgãos de fiscalização e controle e órgãos
do Poder Judiciário;
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VIII - acompanhar e fiscalizar o processo de inscrição das
entidades e organizações da Assistência Social;
IX - elaborar pareceres, notas técnicas e instrumentais e
propor estudos e pesquisas que visem a subsidiar o CMAS em suas
atribuições;
X - acompanhar os atos normativos afetos à assistência
social e ao CMAS, propondo alterações para adequação das normas
internas à legislação atual;
XI - acompanhar a tramitação de projetos de lei e demais
normativas referentes à assistência social com o apoio da Consultoria
Jurídica do órgão gestor da política da assistência social;
XII - elaborar minutas de resoluções para normatizar as
ações da assistência social de competência da Comissão de Normas da
Assistência Social.
Subseção III
Da Comissão Temática de Financiamento e Orçamento da
Assistência Social
Art. 37. À Comissão Temática de Financiamento e
Orçamento da Assistência Social compete:
I - assessorar o CMAS na discussão de matérias afetas à
sua área de competência;
II - realizar estudos que visem subsidiar o CMAS no
acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos da Assistência
Social;
III - elaborar a proposta orçamentária referente ao
funcionamento do CMAS e reprogramá-la quando necessário;
IV - propor a realização de estudos e desenvolver ações
para auxiliar o CMAS no cumprimento de suas atribuições, em especial o
acompanhamento do orçamento e financiamento da Assistência Social;
V - acompanhar a execução orçamentária da Assistência
Social, em especial a do FMAS e a do funcionamento do CMAS;
VI - fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD-PBF e do
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência
Social – IGD-SUAS, garantindo a aplicação de no mínimo 3% (três por
cento) desses recursos nas atividades do conselho.
Subseção IV
Da Comissão Temática de Controle Social do Programa Bolsa
Família
Art. 38. À Comissão Temática de Controle Social do
Programa Bolsa Família compete:
I - avaliar as estratégias adotadas pelo município para a
identificação, o mapeamento e o cadastramento no Cadastro Único das
famílias público alvo da assistência social, especialmente a realização de
visitas domiciliares;
II - acompanhar os atos de gestão de benefícios
(bloqueios, desbloqueios, cancelamentos, reversão de cancelamentos)
do PBF;
III - acompanhar os processos de fiscalização orientados
pelo MDSA e pela rede pública de fiscalização do PBF;
IV - solicitar ao gestor dos recursos do FMAS, em caso de
denúncias comprovadas, que tome as devidas providências para sanar
as irregularidades.

V – divulgar informações sobre o processo de
acompanhamento e monitoramento das conferencias de assistência social;
VI – desempenhar outras atividades designadas pela
plenária do CMAS.
Seção IV
Dos Grupos de Trabalho
Art. 40. Os Grupos de Trabalho serão instalados, por
deliberação da Plenária, para discussão de matérias cuja complexidade
e relevância justifiquem sua instituição.
Art. 41. Os Grupos de Trabalho, de natureza temporária,
têm por finalidade subsidiar o Plenário no cumprimento de sua
competência.
Art. 42. Os Grupos de Trabalho são constituídos de forma

paritária.

Parágrafo único. Poderão participar das reuniões dos
Grupos de Trabalho pessoas convidadas, a critério de cada Grupo.
Art. 43. O documento final do trabalho realizado pelos
Grupos de Trabalho será relatado na Plenária, para discussão e
deliberação.
CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COLEGIADO
Seção I
Do Presidente

permanente;

Art. 44. Compete ao Presidente do CMAS:
I - cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado;
II - representar judicial e extrajudicialmente o CMAS;
III - representar o CMAS nas atividades de caráter

IV - convocar, presidir, coordenar e manter a boa ordem
nas reuniões do Colegiado;
V - submeter a Pauta da reunião elaborada pela
Presidência Ampliada à aprovação do Colegiado do CMAS;
VI - tomar parte nas discussões e votar;
VII - exercer o voto de qualidade, no caso de persistência
de empate;
VIII - baixar atos decorrentes de deliberações do CMAS;
IX - delegar competências, desde que previamente
submetidas à aprovação do Plenário;
X - decidir sobre as questões de ordem;
XI - desenvolver as articulações necessárias para o
cumprimento das atividades da Secretaria Executiva;
XII - decidir, ad referendum, acerca de assuntos
emergenciais quando houver impossibilidade de consulta à Plenária;
XIII - dar encaminhamento às denúncias recebidas no
CMAS.
Parágrafo único. A questão de ordem é direito
exclusivamente ligado ao cumprimento dos dispositivos regimentais e
legais, cabendo ao Presidente avaliar a pertinência de acatá-la ou não,
ouvindo-se a Plenária, em caso de conflito com a proposta do
requerente.

Subseção V
Da Comissão Temática de Monitoramento das Deliberações das
Conferências de Assistência Social
Art. 39. À Comissão Temática de Monitoramento das
Deliberações das Conferências de Assistência Social compete:
I – propor metodologia para acompanhamento e
monitoramento continuado das deliberações das conferencias de
assistência social;
II – desenvolver a avaliação e o monitoramento das
deliberações das conferencias municipais de assistência social, a partir
da VIII Conferencia de Assistência Social;
III – monitorar e avaliar as metas do plano decenal, à luz
das deliberações;
IV – promover estudos e análises das deliberações
implementadas, em andamento e não implementadas, elaborando uma
síntese a ser submetida à plenária do CMAS, semestralmente;

Seção II
Do Vice-presidente

ausências;
atribuições; e
Colegiado.

Art. 45. Compete ao Vice-presidente do CMAS:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou
II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas
III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo
Seção III
Dos Conselheiros

suplentes:

Art. 46. São atribuições dos Conselheiros titulares e
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I - requerer decisão de matéria em regime de urgência, a
qual será submetida à aprovação do Plenário;
II - propor a instituição de Grupos de Trabalho, bem como
indicar nomes para as suas composições;
III - votar os encaminhamentos apresentados pela
Presidência Ampliada, Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho;
IV - apresentar moções e proposições sobre assuntos de
interesse da Política de Assistência Social no âmbito do território do
Município de Manaus;
V - propor à Plenária a solicitação de esclarecimentos a
serem prestados por pessoas físicas ou jurídicas, acerca de assuntos
afetos à competência do CMAS;
VI - solicitar à Secretaria Executiva as informações que
julgar necessárias para o desempenho de suas funções; e
VII - exercer outras atribuições que lhes sejam designadas
pelo Presidente ou pelo Colegiado.
suplentes:

Art. 47. São deveres dos Conselheiros titulares e

I - participar da Plenária, de Comissões ou Grupos de
Trabalho para os quais forem designados, manifestando-se a respeito de
matérias em discussão;
II - divulgar suas manifestações, quando representar o
CMAS em eventos, de acordo com os posicionamentos deliberados pelo
CMAS, e apresentar o relatório escrito de sua participação, à Secretaria
Executiva;
III - participar de eventos representando o CMAS, quando
devidamente autorizado pela Presidência Ampliada ou pelo Colegiado; e
IV - manter a Secretaria Executiva informada sobre as
alterações dos seus dados pessoais.
Seção IV
Dos Coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho
Art. 48. Aos Coordenadores das Comissões ou Grupos de
Trabalho compete:
I - elaborar e divulgar aos demais integrantes a pauta das
reuniões das Comissões Temáticas ou Grupos de Trabalho;
II - coordenar reuniões das Comissões ou Grupos de
Trabalho;
III - assinar o documento final elaborado pela Comissão ou
Grupo de Trabalho e relatá-las em Plenária;
IV - pleitear junto à Secretaria Executiva os recursos
necessários ao funcionamento técnico-operacional da respectiva
Comissão ou Grupo de Trabalho;
V - articular com os demais órgãos do CMAS, para tratar
de assuntos correlatos à matéria de interesse de suas Comissões e
Grupos de Trabalho;
VI - decidir junto à Presidência Ampliada, ou a seus pares,
sobre reuniões de trabalho privativas dos Conselheiros.
TÍTULO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA

I - coordenar, supervisionar, dirigir e estabelecer o plano de
trabalho da Secretaria Executiva;
II - propor à Presidência e ao Colegiado a forma de
organização e funcionamento da Secretaria Executiva;
III - levantar e sistematizar as informações que permitam
ao CMAS tomar as decisões previstas em lei;
IV - coordenar as atividades técnico-administrativas de
apoio ao CMAS;
V - assessorar o Presidente, a Presidência Ampliada e as
Coordenações das Comissões e Grupos de Trabalho na articulação com
os Conselhos Setoriais e outros órgãos que tratam das demais políticas
públicas;
VI - assessorar a Presidência Ampliada na preparação das
pautas das reuniões;
VII - delegar competências de sua responsabilidade;
VIII - secretariar as reuniões da Plenária;
IX - promover medidas necessárias ao cumprimento das
decisões do CMAS;
X - coordenar a sistematização do relatório anual do
CMAS;
XI - elaborar relatório anual das atividades da Secretaria
Executiva;
XII - assinar certidões sobre a situação dos processos que
tramitaram no CMAS;
XIII - assessorar o CMAS na articulação com os órgãos de
controle interno e externo;
XIV - expedir atos internos que regulem as atividades
administrativas.
§ 1º O CMAS definirá o perfil profissional do secretario
executivo, com base nas legislações pertinentes e será previamente
ouvido acerca de sua nomeação.
§ 2º A Secretaria Executiva contará com um corpo técnico
e administrativo próprio constituído de dois servidores auxiliares dos
quadros do Órgão Gestor do FMAS ou requisitados de outros órgãos da
Administração Pública Municipal, em conformidade com a legislação
pertinente, para cumprir as funções designadas pelo CMAS.
§ 3º O cargo de Secretário (a) Executivo (a) do CMAS será
um cargo com função gratificada conforme organograma administrativo e
financeiro do Órgão Gestor do FMAS.
TÍTULO IV
DAS ENTIDADES OU ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 52. A inscrição das entidades ou organizações de
Assistência Social e/ou dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no CMAS é a autorização de funcionamento no
âmbito da Política de Assistência Social no território do Município de
Manaus.
Parágrafo Único. A oferta de atendimento,
assessoramento e defesa e garantia de direitos deverão estar em
conformidade com a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014.

Art. 50. São competências da Secretaria Executiva:
I - promover e praticar os atos de gestão administrativa
necessários ao desempenho das atividades do CMAS;
II - dar suporte técnico-operacional para o CMAS, com
vistas a subsidiar as realizações das reuniões do Colegiado;
III - dar suporte técnico-operacional às Comissões
Temáticas e Grupos de Trabalho;
IV - acompanhar as atividades de capacitação para os
Conselheiros, em conformidade com as diretrizes definidas pelo Colegiado;
V - dar cumprimento aos procedimentos aplicáveis às
denúncias recebidas no CMAS.

Art. 53. As entidades ou organizações de Assistência
Social devem apresentar no ato do pedido inscrição junto ao CMAS:
I - plano de ação anual contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviços, programas, projetos, e
benefícios socioassistenciais.
II - relatório de atividades do exercício anterior contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviços, programas, projetos, e
benefícios socioassistenciais.
§ 1º Para fins de inscrição é vedado ao CMAS fazer a
análise das Demonstrações Contábeis.
§ 2º Para fins de inscrição é vedado ao CMAS exigir a
alteração estatutária das entidades ou organizações de Assistência Social.

Art. 51. A Secretaria Executiva terá um Secretário
Executivo, com as seguintes atribuições:

Art. 54. Os serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais executados, devem informar respectivamente:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIAS
Art. 49. O CMAS contará com uma Secretaria Executiva,
diretamente subordinada à Presidência e ao Colegiado, para dar suporte
ao cumprimento de suas competências.
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I - público alvo;
II - capacidade de atendimento;
III - recurso financeiro utilizado;
IV- recursos humanos envolvidos;
V - abrangência territorial;
VI - demonstração da forma de como a entidade ou
organização de Assistência Social fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas
as etapas de execução de suas atividades, monitoramento e avaliação.
Art. 55. Compete ao CMAS a fiscalização das entidades
ou organizações de Assistência Social.
Parágrafo único. Entende-se por fiscalização aquela
aplicada às entidades ou organizações de Assistência Social e ao
conjunto das ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais inscritos.
Art. 56. Os critérios para a inscrição das entidades ou
organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:
I - executar ações de caráter continuado, permanente e
planejado;
II - assegurar que os serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da
autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV - garantir a existência de processos participativos dos
usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 57. Em caso de interrupção ou encerramento de serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais a entidade ou
organização de Assistência Social deverá comunicar ao CMAS,
apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para
atendimento do usuário, bem como o prazo para a retomada dos serviços.
§ 1º O prazo de interrupção dos serviços, não poderá
ultrapassar seis meses sob pena de cancelamento da inscrição da
entidade ou organização de Assistência Social e/ou dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, observado o
disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º Cabe ao CMAS acompanhar, discutir e encaminhar as
alternativas para a retomada dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais interrompidos ou encerrados.
Art. 58. As entidades ou organizações de Assistência
Social deverão apresentar os seguintes documentos para obtenção da
inscrição:
I - requerimento, conforme anexo I;
II - cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado
em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria,
registrada em cartório;
IV - plano de ação do exercício atual;
V - relatório de atividades do exercício anterior;
VI - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
Art. 59. As entidades ou organizações sem fins lucrativos
que não tenham atuação preponderante na área da Assistência Social,
mas que também atuam nessa área, deverão inscrever seus serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de demonstrar
que cumprem os critérios do art. 53 e do art. 56 desta Resolução,
mediante apresentação de:
I - requerimento, na forma do modelo anexo II;
II - cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) registrado
em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria,
registrada em cartório;
IV - plano de ação do exercício atual;
V- relatório de atividades do exercício anterior.
Art. 60. Compete ao CMAS:
I - receber e analisar a documentação respectiva aos
pedidos de inscrição, que se constituem nas seguintes etapas:

a) requerimento da inscrição;
b) análise documental;
c) visita técnica, quando necessária, para subsidiar a
análise do processo;
d) elaboração do parecer da Comissão;
e) pauta, discussão e deliberação sobre os processos em
reunião plenária;
f) publicação da decisão plenária;
g) emissão do comprovante;
h) notificação à entidade ou organização de Assistência
Social por ofício;
i) envio de documentação ao órgão gestor para inserção
dos dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social –
CNEAS.
II - no caso de indeferimento do requerimento de inscrição,
a entidade ou organização de Assistência Social deverá ser comunicada
oficialmente, contendo todas as devidas justificativas de indeferimento.
II - a execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem
cronológica do requerimento de inscrição.
Art. 61. O planejamento do acompanhamento e
fiscalização das entidades ou organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
inscritos, com os respectivos critérios será publicizado por meio de
resolução.
Art. 62. As entidades ou organizações de Assistência
Social deverão apresentar anualmente, até 30 de abril, ao CMAS:
I - plano de ação do corrente ano;
II - relatório de atividades do ano anterior que evidencie o
cumprimento do Plano de ação, destacando informações sobre o público
atendido e os recursos utilizados, nos termos do artigo 53.
Art. 63. A inscrição das entidades ou organizações de
Assistência Social, dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais é por prazo indeterminado.
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo,
em caso de descumprimento dos requisitos, garantido o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
§ 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o CMAS
deverá encaminhar, no prazo de cinco dias úteis, cópia do ato
cancelatório ao órgão gestor, para providências cabíveis junto ao
CNEAS a que se refere a alínea “i”, do inciso I, do art. 60 desta
Resolução e demais providências.
§ 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a
entidade poderá recorrer.
§ 4º O prazo recursal será de 30 dias após a notificação da
entidade do ato de cancelamento.
§ 5º A instância recursal é o Plenário do CMAS.
§ 6º As entidades ou organizações de Assistência Social
inscritas deverão comunicar o encerramento de suas atividades,
serviços, programa, projetos e benefícios socioassistenciais ao CMAS,
no prazo de 30 dias.
Art. 64. O CMAS deverá promover, pelo menos, uma
audiência pública anual com as entidades ou organizações de
Assistência Social inscritas, bem como as que ofertam serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais com o objetivo de
efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo a troca de
experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o
fortalecimento do SUAS.
Parágrafo único. O CMAS fornecerá Comprovante de
Inscrição conforme anexos III.
Art. 65. Entidades ou Organizações de Assistência Social
receberão numeração única e sequencial para a emissão da inscrição,
independentemente da mudança do ano.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 66. Consideram-se colaboradoras do CMAS as
instituições e organizações governamentais ou da sociedade civil, da
Administração Pública ou privadas prestadoras de serviços aos usuários
da Assistência Social, bem como os consultores e convidados.
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Art. 67. Os Conselheiros não receberão qualquer
remuneração por sua participação no Colegiado e seus serviços
prestados serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse
público e relevante valor social.
§ 1º Para o deslocamento dos conselheiros no exercício de
suas funções como Conselheiros de Assistência Social, será garantido o
pagamento de 1 UFM (Unidade Financeira Municipal) por reunião e/ou
atividades representativas, conforme recomendação de orientações
sobre IGD/SUAS.
§ 2º Será emitido Certificado a todos os Conselheiros
regularmente nomeados, no término de sua participação na gestão do
respectivo mandato, em reconhecimento ao seu relevante serviço
público e social prestado.
Art. 68. O Órgão Gestor da Política da Assistência Social
no âmbito do território do Município de Manaus arcará com as diárias e
passagens dos Conselheiros quando forem convocados nos termos
deste Regimento.
Art. 69. Revoga-se a Resolução CMAS nº 005, de 12 de
abril de 2012, publicada na Página 14 do Diário Oficial do Município de
Manaus de 26 de abril de 2012.
Art. 70. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Colegiado.
RENATA CRISTINA SEABRA MORAES
Presidente do CMAS/MANAUS
ANEXO I
Requerimento de Inscrição
Senhor(a) Presidente do CMAS/Manaus:
A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem
requerer sua inscrição neste Conselho.
A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade__________________________________________
CNPJ: _______________________
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário_____________
Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______
Endereço
________________________________________________nº
______Bairro______________
Município_______________UF______CEP_______________Tel.____________
FAX________________ E-mail _______________________________
Atividade Principal__________________________________________________
Inscrição:
CONSEA _________________________________________________
CMDCA___________________________________________________
CONSELHO DO IDOSO_____________________________________________
Outros (especificar)________________________________________________
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
realizados no município (descrever todos)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Relação de todos os estabelecimentos da entidade (CNPJ e endereço completo)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
B - Dados do Representante Legal:
Nome __________________________________________________________
Endereço____________________________________nº______Bairro__________
Município_________________ UF___ CEP________________ Tel.___________
Celular____________________ E-mail__________________________________
RG___________ CPF_________________________ Data nasc.____/_____/____
Escolaridade________________________________________________
Período do Mandato:________________________________________
C - Informações adicionais
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Termos em que,
Pede deferimento.
Local__________________ Data ____/_____/_____
___________________________________________________
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO II
Requerimento de Inscrição
Senhor(a) Presidente do CMAS/Manaus:
A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem
requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.
A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade __________________________________________
CNPJ: _______________________
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário_____________
Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______
Endereço
________________________________________________nº
______Bairro_____________
Município___________________CEP___________Tel.______________
FAX________________ E-mail _______________________________
Atividade Principal__________________________________________________
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
realizados no município (descrever todos)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B - Dados do Representante Legal:
Nome __________________________________________________________
Endereço__________________________________________________nº______
Bairro_______________
Município__________________ UF___ CEP______________ Tel.___________
Celular______________ E-mail_________________________________
RG__________ CPF_________________________
Data nasc.____/_____/____
Escolaridade_____________________________________
Período do Mandato:______________________________
C - Informações adicionais
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Termos em que,
Pede deferimento.
Local__________________ Data ____/_____/_____
_______________________________________________
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO III
Comprovante de inscrição
Conselho Municipal de Assistência Social de Manaus-AM
INSCRIÇÃO Nº _____________________
A entidade ________________________________________________, CNPJ
_______________________________,
com
sede
em
______________________________, é inscrita neste Conselho, sob
número__________________, desde _____/______/________.
A
entidade
executa(rá)
o(s)
seguinte(s)
serviço(s)/programa(s)/projeto(s)/benefício(s) socioassistenciais (listar todos,
constando os endereços respectivos caso a entidade os desenvolva em mais de
uma unidade/estabelecimento no mesmo município):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Local__________________ Data ____/_____/_____

_____________________________________
Assinatura do(a) Presidente do Conselho
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SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
ERRATA AO EXTRATO DO DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO
ERRATA referente ao extrato do despacho de
inexigibilidade de licitação, de 04.04.2017, publicado no DOM nº 4103,
de 10 de abril de 2017, Página 28.
ONDE SE LÊ:
Manaus, 04 de abril de 2015.
LEIA-SE:
Manaus, 04 de abril de 2017.
Manaus, 18 de maio de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº. 003/2016.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP e a empresa MAMUTE
CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do contrato original referente à
“Conservação e limpeza pública nas vias, logradouros públicos e nos
bens públicos do Município de Manaus”, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, conforme ARP
Nº. 001/2016-SEMULSP, referente ao Pregão Presencial Nº. 115/2015 –
SLLP/CML/PM.
4. VALOR: R$ 45.144.781,80 (quarenta e cinco milhões cento e
quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta
centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho 2017NE00368
rubrica orçamentária: Programa de trabalho nº 15.452.1005.2064.0000,
Fonte: 01000000, Natureza da Despesa: 33903007, no valor de R$
15.048.260,60 (quinze milhões quarenta e oito mil duzentos e sessenta
reais e sessenta centavos), em favor da empresa MAMUTE
CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.,
remanescendo o valor de R$ 30.096.521,20 (trinta milhões noventa e
seis mil quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), a ser
empenhado no restante do contrato.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses,
a contar de 02/05/2017.
Manaus, 28 de abril de 2017.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o teor da Ata de Julgamento Final da
Comissão de Licitação do IMPLURB, anexa nos autos, pertinente ao
Processo Licitatório nº 2017/00796/00824/0/001052 na modalidade de
Pregão Presencial nº 001/2017;
CONSIDERANDO que a Comissão declara que os atos
praticados estão consubstanciados na ata de julgamento assinada por
todos os membros e participantes licitantes e que obedecem todas as
normas do Edital de Licitação;

Fica declarado inexigível o procedimento licitatório com
fundamento no Art. 25, caput, c/c Art. 26, da Lei nº 8.666/93, alterada
pela Lei nº. 8.883 de 08/06/1994, a contratação direta da empresa
INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA para
aquisição de transformador de distribuição, trifásico, com remoção,
instalação e acessórios, conforme especificação: ID 504921
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, Tipo: trifásico, Potência:
225kVA, Tensão de Entrada: 13800V/13200V/12600V/12000V/11400V,
Tensão de saída: 127V/220V, Frequência: 60Hz, Característica(s)
Adicional(is): Norma Técnica ABNT, conforme Projeto Básico/Termo de
Referência, para atender as necessidades do Museu da Cidade – Paço
Municipal, espaço público coordenado por esta Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult. Prazo de entrega e execução
dos serviços: 30 (trinta) dias. Valor Total: R$ 31.350,00 (trinta e um mil,
trezentos e cinquenta reais), por intermédio do Programa de Trabalho nº
13.122.4002.2362 – Suprimento de materiais e equipamentos para
manutenção funcional. Fonte do Recurso: 0100 – Recursos Ordinários.
Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e material permanente.
A consideração do Senhor Diretor Presidente da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT.

CONSIDERANDO ainda a inexistência de qualquer vício,
irregularidade, ou recurso pendente ao referido Processo Licitatório e
ainda ao Termo de Adjudicação assinado pelo Pregoeiro do certame em
epígrafe e o Parecer N. 051/2017 da Procuradoria Jurídica do IMPLURB;

Manaus, 19 de Maio de 2017.

RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão de Licitação
do IMPLURB, referente ao Julgamento Final do Pregão Presencial nº
001/2017, destinado à contratação de empresa especializada em
serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos
condicionadores de ar, para atender a Sede e demais Unidades
Administrativas do Instituto Municipal de Planejamento Urbano;

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do artigo 26 da Lei
nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo nº
2017/16508/16697/00310, no valor de R$ 31.350,00 (trinta e um mil,
trezentos e cinquenta reais).
Manaus, 19 de Maio de 2017.

II – PUBLIQUE-SE o presente despacho no Diário Oficial
do Município – DOM;
III – DETERMINAR a DIAF as providências necessárias a
contratação.
GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB
Manaus, 19 de maio de 2017.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2016FDT, celebrado em 20/04/2017.
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de Apoio
ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa H. A. DE AGUIAR COMERCIAL – ME.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO nº 2017/16508/16697/00310 – MANAUSCULT.
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação.
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/16508/16697/
00310, de interesse da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos
– MANAUSCULT e a Empresa Indústria de Transformadores Amazonas
Ltda, e, as justificativas constantes nos autos:
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 123/2017PROJUR/MANAUSCULT.

3. OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato original nº 01/2016-FDT
celebrado em 20/04/16, referente ao fornecimento de Gêneros
Alimentícios (Peixes, Carnes Bovinas e Frangos), conforme itens
homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 02/2016 –
CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201651891047800040, visando à
entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado.
4. DO VALOR GLOBAL: O valor deste termo aditivo para cobrir as
despesas relativas ao saldo do Contrato é de R$70.958,16 (setenta mil,
novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas à conta do Programa de Trabalho: Unidade
Orçamentária nº 520201; Programa de Trabalho nº 08.241.1004.4004 ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI); Natureza da Despesa
339030 – Material de Consumo. Fonte 100; Nota de Empenho nº.
2017NE00288, de 18/04/2017, no valor de R$70.958,16 (setenta mil,
novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).
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Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
6. DO FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem fundamento
conforme disposto no inciso II do Art. 57, da Lei 8.666/93, Despacho
CGOF e no Parecer nº. 040-2017/ASJUR/FDT, constantes no Processo
Administrativo nº 201651891047800040.

4. DO VALOR: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas
relativas ao saldo do Contrato é de R$ 241.170,70 (duzentos e
quarenta e um mil, cento e setenta reais e setenta centavos).

Manaus, 20 de abril de 2017.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato serão empenhadas à conta do Programa de Trabalho:
Unidade Orçamentária nº 520201; Programa de Trabalho nº
08.241.1004.4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI);
Natureza da Despesa 339030 – Material de Consumo. Fonte 100;
Conforme Nota de Dotação nº. 2017ND00222 (reserva orçamentária), no
valor R$125.902,58 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e dois
reais e cinquenta e oito centavos), a ser empenhado conforme
Programação Mensal de Cota Orçamentária para Empenho.

EXTRATO

6. Consistentemente com o Principio Orçamentário da Anualidade, o
saldo do Contrato, será empenhado no exercício de 2018 (dois mil e
dezoito), à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho,
conforme previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA.

7. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 03 (três)
meses, a contar de 20/04/17.

1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 03/2016FDT, celebrado em 25/04/2017.
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de
Apoio ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA.
3. OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato original nº 03/2016-FDT
celebrado em 25/04/16, referente ao fornecimento de Gêneros
Alimentícios (Estivas em Geral), conforme itens homologados descritos
no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2016 – CL/FDT/PM, constante
no Processo nº 201651891047800045.

7. DO FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem fundamento
conforme disposto no inciso II do Art. 57, da Lei 8.666/93 e no Parecer
nº. 042-2017/ASJUR/FDT, constantes no Processo Administrativo nº
201651891047800042.
8. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, a contar de 25/04/17.
Manaus, 25 de abril de 2017.

4. DO VALOR: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas
relativas ao saldo do Contrato é de R$27.803,76 (vinte e sete mil,
oitocentos e três reais e setenta e seis centavos).
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas à conta do Programa de Trabalho:
Unidade Orçamentária nº 520201; Programa de Trabalho nº
08.241.1004.4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI);
Natureza da Despesa 339030 – Material de Consumo. Fonte 100; Nota
de Empenho nº. 2017NE002092, de 18/04/2017, no valor de R$
27.803,76 (vinte e sete mil, oitocentos e três reais e setenta e seis
centavos), ficando o restante a ser empenhado conforme Programação
Mensal de Cota Orçamentária para Empenho.
6. DO FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem fundamento
conforme disposto no inciso II do Art. 57, da Lei 8.666/93, Despacho
CGOF e no Parecer nº. 045-2017/ASJUR/FDT, constantes no Processo
Administrativo nº 201651891047800045.
7. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado por mais 03 (três)
meses, a contar de 25/04/17.
Manaus, 25 de abril de 2017.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 06/2016FDT, celebrado em 25/04/2017.
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de
Apoio ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa DISGAL DISTRIBUIDORA
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA-ME.
3. OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato original nº 06/2016-FDT
celebrado em 25/04/16, referente o fornecimento de Gêneros
Alimentícios (Estivas em Geral e Hortifrutigranjeiros), conforme itens
homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2016 –
CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201651891047800043, visando a
entrega e conclusão total do saldo do objeto contratado.
4. DO VALOR: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas
relativas ao saldo do Contrato é de R$ 13.483,64 (treze mil,
quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas à conta do Programa de Trabalho:
Unidade Orçamentária nº 520201; Programa de Trabalho nº
08.241.1004.4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI);
Natureza da Despesa 339030 – Material de Consumo. Fonte 100; Nota de
Empenho nº. 2017NE00290, de 19/04/2017, no valor de R$13.843,49 (treze
mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 05/2016FDT, celebrado em 25/04/2017.
2. CONTRANTES: O Município de Manaus, através da Fundação de
Apoio ao Idoso ”Dr. Thomas” e a empresa CEREALISTA OLIVEIRA
LTDA-ME.

6. DO FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem fundamento
conforme disposto no inciso II do Art. 57, da Lei 8.666/93, Despacho
CGOF e no Parecer nº. 043-2017/ASJUR/FDT, constantes no Processo
Administrativo nº 201651891047800043.
7. PRAZO: Por força do presente termo fica prorrogado por mais 03
(três) meses, a contar de 25/04/17, o Contrato nº. 06/2016-FDT.

3. OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato original nº 05/2016-FDT
celebrado em 25/04/16, referente ao fornecimento de Gêneros
Alimentícios (Estivas em Geral e Hortifrutigranjeiros), conforme itens
homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2016 –
CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201651891047800042.

DOM | Edição 4129 | Página 29

Manaus, 25 de abril de 2017.

Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

ERRATA
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna pública a ERRATA do PREGÃO
PRESENCIAL N°. 021/2017- (GABINETE DO VICE-PREFEITO)
CML/PM.
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL N.021/2017 (SEMEF)
LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL N.021/2017 (GABINETE DO VICEPREFEITO).
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – Chapada, no
horário de 08h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215
6375 / 6376
Manaus, 22 de Maio de 2017.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO IMPLURB

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 001/2017 - CL/IMPLURB
CONSIDERANDO a realização da sessão pública do
Pregão Presencial nº 001/2017, destinado à contratação de empresa
especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva de
aparelhos condicionadores de ar, para atender a Sede e demais
Unidades Administrativas do Instituto Municipal de Planejamento
Urbano, cujo critério de julgamento foi o menor preço global, e
observados os preceitos do Decreto Municipal N. 7.769 de 11/02/2015 e
da Lei Federal N. 10.520, de 17/07/2002 e ainda, da Lei N. 8.666/93 de
21/06/1993; ADJUDICO o objeto à seguinte licitante:
ENGETASK COM. E SERV. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o N. 08.233.811/0001-44, vencedora, com o valor
total de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) objeto do
presente Pregão Presencial;
Manaus, 19 de maio de 2017.

Publicações Diversas
AÇOS DA AMAZÔNIA LTDA, torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença De Operação nº 259/06-08, que autoriza a produção de
laminados de aço, localizada na Rua Matrinxã, nº 622, Distrito Industrial,
no município deManaus-AM, para Indústria Metalúrgica, com validade de
01 Ano.
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Manaus, segunda-feira, 22 de maio de 2017
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