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Poder Executivo
DECRETO Nº 4.108, DE 04 DE JULHO DE 2018
REGULAMENTA o Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Município de Manaus
- SERVMED, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 946, de 20 de janeiro
de 2006, alterada pela Lei nº 1.413, de 20 de janeiro de 2010, que versa
sobre o Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus
– SERVMED, institui o correspondente Fundo de Custeio – FUNSERV, a
entidade gestora – MANAUSMED e adota outras providências;
CONSIDERANDO o que consta no art. 9º, e parágrafos
seguintes, da Lei nº 1.975, de 29 de abril de 2015;

II – segurado titular: é o servidor público da Administração
Pública Municipal, abrangendo Prefeitura e Câmara Municipal de
Manaus, ocupante de cargo, emprego ou função pública, contemplando
os servidores não concursados que optem pelo Serviço de Assistência à
Saúde, bem como os inativos e pensionistas de servidor municipal, estes
sobrevivendo tão somente dos ganhos de pensão;
III – segurado dependente: é a pessoa economicamente
dependente do segurado titular;
IV – credenciado: é pessoa física ou jurídica que realiza o
procedimento de assistência à saúde devidamente habilitada pelo
MANAUSMED através do processo de Credenciamento;
V – inscrição: consiste na adesão facultativa do segurado
titular junto ao MANAUSMED para usufruir dos serviços de assistência à
saúde, conforme os termos deste Decreto;

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 2.019, de 29 de
julho de 2015, que autoriza abertura de crédito adicional especial, no
Orçamento da Seguridade Social do Município de Manaus, em favor do
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do
Município de Manaus (FUNSERV), cria a Unidade Orçamentária do
FUNSERV e dá outras providências;

VI – carência: consiste no prazo mínimo, destinado ao
novo segurado, para início do uso dos serviços de assistência à saúde;

CONSIDERANDO os artigos 3º a 6º da Lei nº 2.078, de 30
de dezembro de 2015;

VIII – consulta e procedimento de urgência: os
atendimentos que, por dor ou desconforto, acarretem riscos ou lesões
irreparáveis ao segurado;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0134/2018 –
MANAUSMED/SEMAD e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/19309/19630/05182,
DECRETA:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto regulamenta o Plano de Saúde dos
Servidores Públicos do Município de Manaus – SERVMED,
estabelecendo os princípios, as diretrizes e as normas que o regem.
Art. 2º O Plano de Saúde dos Servidores Públicos do
Município de Manaus – SERVMED visa promover ações de assistência à
saúde de caráter preventivo e curativo aos servidores públicos
municipais e seus dependentes, com abrangência limitada ao Município
de Manaus, sob administração do MANAUSMED, por meio de serviços
próprios ou por entidade privada, atendidas as disposições
regulamentares pertinentes.
Art. 3º Na aplicação deste Decreto serão observados, além
de outros, os seguintes conceitos:
I – serviços essenciais: compreendem os direitos
primordiais, englobando a assistência básica dos meios auxiliares de
diagnóstico e tratamento, internações clínicas e cirúrgicas em
enfermaria, cirurgias não estéticas e medicamentos inseridos nas contas
hospitalares, em serviços próprios do MANAUSMED ou de terceiros
mediante contrato ou convênio;

VII – tempo de recorrência: consiste no interstício de tempo
mínimo, contado por dia ou mês, para uso pelo segurado ou realização
pelo credenciado dos serviços de assistência à saúde;

IX – consulta e procedimento de emergência: os
atendimentos que, por dor ou desconforto, acarretem riscos de vida ao
segurado; e
X – dependente econômico: segurado que não possua
meio de prover sua subsistência em valor superior ao salário mínimo.
TÍTULO II
DOS SEGURADOS
CAPÍTULO I
DOS SEGURADOS TITULARES E DEPENDENTES
Art. 4º Para fins deste Decreto considera-se segurado
titular do MANAUSMED:
I – o servidor vinculado aos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, abrangendo Prefeitura e Câmara
Municipal de Manaus;
II – o servidor ativo ocupante de cargo efetivo,
comissionado, de regime de direito administrativo, emprego público ou
de qualquer forma sob o regime celetista;
III – o servidor ocupante de cargo honorífico ou em comissão;
IV – o servidor cedido ou em disponibilidade para outro
órgão ou entidade da Administração Pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, com ou sem ônus para o órgão de
origem;
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V – o servidor cedido ou em disponibilidade para outro
órgão da entidade da Administração Pública Municipal da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com ou sem ônus para
órgão de origem;

Art. 7º Pela inscrição indevida de segurado dependente,
responderá o segurado titular pelas despesas que aquele tiver
acarretado ao MANAUSMED, sem prejuízo das sanções administrativas,
civis e penais cabíveis.

VI – o servidor investido em mandato eletivo federal,
estadual, distrital ou municipal;

CAPÍTULO III
DA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO

VII – o servidor inativo oriundo do Serviço Público Municipal; e
VIII – o pensionista de servidor Público Municipal
sobrevivendo tão somente dos ganhos de pensão.
Art. 5º Para fins deste Decreto considera-se segurado
dependente do MANAUSMED:
I – cônjuge ou companheiro;
II – filho não emancipado de qualquer condição ou menor
de 18 (dezoito) anos; e
III – filho maior com invalidez total e permanente.
§ 1º os segurados dependentes serão inscritos mediante
requerimento do segurado titular.

Art. 8º A perda da qualidade de segurado titular do
MANAUSMED ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I – a requerimento do segurado titular:
a) quando o período de contribuição for menor que 12
(doze) meses, o segurado terá a obrigação de ressarcir as despesas
realizadas com ele e seus dependentes no respectivo período; e
b) nos casos em que o cancelamento da inscrição, sem
uso dos serviços de assistência à saúde, não gera ao segurado o direito
de haver as contribuições pagas.
II – morte;
III – exoneração, demissão ou término de mandato;

§ 2º A inscrição do cônjuge ou companheiro depende de
comprovação de dependência econômica.

IV – ausência da contribuição ao MANAUSMED, por 3
(três) meses consecutivos ou 5 (cinco) intercalados, no interstício de 12
(doze) meses; e

§ 3º A inscrição do filho não emancipado de qualquer
condição ou menor de 18 (dezoito) anos e filho maior com invalidez total
e permanente, independe de comprovação de dependência econômica.

V – pelo uso indevido por dolo ou má-fé, ou qualquer outro
meio manifestamente lesivo ao MANAUSMED, ficando assegurada a ampla
defesa e o contraditório perante o Conselho Deliberativo do MANAUSMED.

§ 4º Equiparam-se a filho (a) o menor que esteja sob tutela
do segurado titular.

Art. 9º A perda da qualidade de segurado dependente do
MANAUSMED ocorre:

§ 5º Considera-se companheiro (a) a pessoa que
mantenha união estável hétero ou união homoafetiva com o (a)
segurado(a) titular.

I – para o cônjuge, pela separação judicial ou de fato,
divórcio, anulação do casamento, salvo disposição em contrário em
sentença judicial transitada em julgado com a respectiva comprovação
de dependência econômica;

§ 6º A comprovação de dependência econômica será
regulamentada por meio de resolução do Conselho Deliberativo.

II – para companheiro (a), pela dissolução da união estável
hétero ou união homoafetiva com o segurado titular;

§ 7º Não será considerado segurado dependente o
cônjuge ou companheiro de segurado pensionista, bem como filho deste
não descendente do servidor falecido.

III – para o filho ou menor que esteja sob sua tutela, ao
completar 18 (dezoito) anos de idade ou pela emancipação;

§ 8º A invalidez total e permanente do segurado
dependente será comprovada ao MANAUSMED por meio de laudo
emitido pela Junta Médico-Pericial do Município de Manaus.

IV – pelo uso indevido por dolo ou má-fé, ou qualquer outro
meio manifestamente lesivo ao MANAUSMED, ficando assegurada a ampla
defesa e o contraditório perante o Conselho Deliberativo do MANAUSMED;
V – pelo falecimento;

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS
Art. 6º A inscrição do segurado no MANAUSMED far-se-á
por meio de requerimento instruído com a documentação necessária
estabelecida por resolução do Conselho Deliberativo do MANAUSMED.
§ 1º A inscrição do segurado titular e dependente consiste
na adesão facultativa pelo segurado titular com aceitação das normas e
condições deste Decreto.
§ 2º Será cobrada taxa de inscrição, consignada em folha
de pagamento, nas formas e valores estabelecidos por meio de portaria
do gestor do MANAUSMED.
§ 3º O segurado receberá a primeira via do cartão
MANAUSMED para sua identificação e em caso de roubo, perda ou
extravio do cartão do segurado será cobrada uma taxa pela emissão da
segunda via do cartão, a ser definida por meio de portaria do gestor do
MANAUSMED.
§ 4º O segurado titular poderá, em qualquer época e
voluntariamente, solicitar o cancelamento de sua inscrição ou do seu
segurado dependente.

VI – pela perda da qualidade de segurado titular a quem o
segurado dependente esteja vinculado; e
VII – a requerimento do segurado titular.
§ 1º A responsabilidade pela comunicação de evento que
faça cessar a dependência será exclusivamente do segurado titular,
cabendo ao MANAUSMED tomar as providências necessárias para
exclusão do segurado dependente.
§ 2º O segurado, cujo custeio não for averbado em folha
de pagamento, terá prazo de 30 (trinta) dias para solicitar a
regularização do desconto, sob pena de cancelamento do pedido de
inscrição.
§ 3º Na hipótese de desligamento voluntário ou
compulsório do MANAUSMED, o cartão de identificação dos segurados
será devolvido, sob pena de responder civil, penal e administrativamente
pelas ações ilícitas que possam vir a ser praticadas.
§ 4º A permanência de ex-cônjuge ou ex-companheiro (a)
como segurado dependente em decorrência de sentença judicial, exclui
a possibilidade de inscrição de novo cônjuge ou companheiro (a).
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TÍTULO III
DA CARÊNCIA

I – internações em enfermaria, clínicas, cirúrgicas,
pediátricas e obstétricas;

Art. 10. Os segurados poderão usufruir dos serviços de
saúde prestados pelo MANAUSMED, observados os seguintes prazos
de carência:
I – 15 (quinze) dias para consultas eletivas;
II – 30 (trinta) dias para exames de Ultrasonografia, Raio X
com contraste, Ecocardiograma, Exames Oftalmológicos e Exames
Endoscópicos;
III – 45 (quarenta e cinco) dias para todos os
procedimentos de alta complexidade, exceto nos casos de doenças e
lesões pré-existentes, declaradas ou não;
IV – 180 (cento e oitenta) dias para partos, cirurgias e
internação hospitalar; e
V – 24 (vinte e quatro) meses para procedimentos de alta
complexidade, leitos de alta complexidade e cirurgias relacionados a
doenças ou lesões preexistentes, declaradas ou não.
§ 1º É vedada a antecipação de contribuição como forma
de abreviar o prazo de carência.
§ 2º A data inicial de contagem da carência para o
Segurado titular será a partir da data da primeira contribuição.
§ 3º A data inicial de contagem da carência para o
segurado dependente será a partir da data de deferimento de inscrição
no MANAUSMED, sendo a inscrição realizada em conjunto à inscrição
do segurado titular contará após a primeira contribuição.
§ 4º O atendimento do segurado deve observar o tempo de
recorrência, o qual consiste no interstício de tempo mínimo, contado por
dia ou mês, para uso pelo segurado ou realização pelo credenciado dos
serviços de assistência à saúde.
§ 5º Os prazos de carência não se aplicam ao segurado
titular ocupante de cargo efetivo inscrito até 30 (trinta) dias após a posse
no cargo, bem como ao segurado dependente recém-nascido inscrito até
30 (trinta) dias após o nascimento.
Art. 11. Após a primeira solicitação de desligamento
do MANAUSMED, o segurado estará sujeito às regras de
carência estabelecidas no art. 10 deste Decreto, e ocorrida a segunda
solicitação, só poderá efetuar nova inscrição depois de decorridos 12
(doze) meses.
TÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

II – internação em unidade de terapia intensiva; e
III – atendimento de urgência e emergência.
Art. 15. O rol de procedimentos e eventos em saúde
do SERVMED, referente à Assistência Ambulatorial, Assistência
Hospitalar e Apoio ao Diagnóstico, constitui a referência
básica para cobertura assistencial mínima com as respectivas diretrizes
de utilização determinada pela Tabela de Honorários Médicos da
Associação Médica Brasileira – AMB/92, respeitando-se a segmentação
contratada.
Parágrafo único. Será prestada remoção por ambulância
na modalidade terrestre do paciente de uma unidade hospitalar para
outra ou de unidade hospitalar para clínicas de serviços auxiliares de
diagnóstico e de tratamento, decorrente de situação de urgência,
emergência ou necessidade técnica, devidamente justificada em relatório
médico.
CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS
Art. 16. Não serão cobertos pelo MANAUSMED os
seguintes serviços e procedimentos:
I – tratamento médico e odontológico clínico ou cirúrgico
experimental, sendo:
a) aquele que emprega medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não registrados ou não regularizados no país;
b) o considerado experimental pelo Conselho Federal de
Medicina – CFM; ou
c) o que não possui as indicações descritas na
bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos,
bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que
não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do
corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou
anomalia congênita;
III – inseminação artificial, entendida como técnica de
reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma
para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma
intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de
oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação
espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras
técnicas;
IV – tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento
com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e
estâncias hidrominerais, ressalvando-se os casos de obesidade mórbida
que poderão ser cobertos desde que preencham todos os critérios
clínicos, estabelecidos em literatura médica;

CAPÍTULO I
DOS SERVIÇOS COBERTOS
Art. 12. A assistência à Saúde será prestada diretamente
pelo MANAUSMED ou de forma indireta por entidade privada, mediante
credenciamento, observados em qualquer hipótese os limites
físico-financeiros e compreenderá Assistência Ambulatorial, Assistência
Hospitalar, Apoio ao Diagnóstico com abrangência limitada ao Município
de Manaus.
Art. 13. A Assistência Ambulatorial compreenderá:
I – consultas eletivas e procedimentos em consultórios de
assistência à saúde; e
II – serviços auxiliares de diagnóstico e de tratamento, que
serão realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
autorização do MANAUSMED.
Art. 14. A Assistência Hospitalar compreenderá:

V – tratamento em estabelecimentos para acolhimento de
idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em
ambiente hospitalar.
VI – fornecimento de medicamentos e produtos para a
saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do
território nacional e sem registro vigente na ANVISA;
VII – fornecimento de medicamentos para tratamento
médico domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
a administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com
exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar,
assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e
adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico
oral ou venoso, ambos genéricos ou fracionado;
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VIII – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob
o aspecto médico e odontológico, ou não reconhecidos pelas
autoridades competentes;
IX – tratamento médico em casos de cataclismos,
guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade
competente;
X – enfermagem particular, mesmo que as condições do
segurado requeiram cuidados;
XI – efeito mórbido provocado por atividades esportivas de
risco voluntário, tais como asa-delta, motociclismo, caça submarina,
boxe, paraquedismo, motonáutica e outras assemelhadas;
XII – despesas extraordinárias de internação, tais como
bebidas, lavagem de roupa, aluguel de aparelho de televisor e tudo o
mais que não se refira especificamente à causa da internação;
XIII – exames para reconhecimento de paternidade;
XIV – atos cirúrgicos com finalidade de alteração de sexo;
XV – internações hospitalares, bem como tratamentos
clínicos e cirúrgicos, decorrentes de eventos de maternidade,
abortamento e suas consequências, para pensionistas e filha ou menor a
esta equiparada, sob tutela de segurados titulares;
XVI – despesas para acompanhantes de pacientes
internados, exceto filho ou menor a este equiparado, maior inválido e
pacientes maior de 60 (sessenta) anos;
XVII – procedimentos ambulatoriais solicitados no curso de
exames pré-admissionais, periódicos e demissionais, solicitados em
níveis ambulatorial e hospitalar;
XVIII – procedimentos solicitados pelo Departamento
Nacional de Trânsito para emissão de Carteira Nacional de Habilitação;
XIX – despesas referentes à realização de procedimento
médico de livre iniciativa do segurado, que não forem prescritos por
credenciamento do MANAUSMED, com exceção das hipóteses de
reembolso previstas neste Decreto;
XX – transportes ou remoção de paciente em UTI aérea;
XXI – fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
não ligados ao ato cirúrgico ou não implantáveis, tais como óculos,
colete ortopédico, bota ortopédica, cadeira de rodas, muleta, bengala,
aparelho auditivo, próteses de substituição de membros;
XXII – serviço de assistência à saúde em domicílio, mesmo
que as condições do segurado requeiram;
XXIII – internações para tratamento de oligofrenias em
geral, epilepsias compensadas, psicoses fora da fase aguda e distúrbios
de comportamento ocasionados por arteriosclerose cerebral ou
processos degenerativos crônicos;
XXIV – procedimentos de vasectomia, laqueadura tubária e
suas reversões;
XXV – cirurgias oftalmológicas para correção de miopia e
astigmatismo ou qualquer outro procedimento decorrente;
XXVI – tratamento de varizes por infiltração;
XXVII – tratamento ortodôntico, periodontia, prótese
dentária, implante e materiais de síntese, buco-maxilo-facial e aqueles
passíveis de realização em consultório, mas que por imperativo clínico,
necessitem de internação hospitalar;
XXVIII – procedimentos clínicos ou cirúrgicos sem
indicação clínica ou para fins estéticos, bem como órteses e próteses
para o mesmo fim; e

XXIX – outros que vierem a ser definidos por meio de
resolução do Conselho Deliberativo do MANAUSMED.
§ 1º Os serviços e procedimentos não cobertos por este
Decreto poderão ser concedidos em caráter excepcional, observadas a
disponibilidade financeira e deliberação do Conselho Deliberativo.
§ 2º Prótese é qualquer material permanente ou transitório
que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.
§ 3º Considera-se órtese qualquer material permanente ou
transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo
não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não
requeiram a realização de ato cirúrgico.
CAPÍTULO III
REEMBOLSO DE DESPESAS
Art. 17. O reembolso de despesas com assistência à
saúde, constante do rol de cobertura, efetuadas pelo Segurado, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização
dos serviços próprios ou credenciados, ou de inexistência ou
indisponibilidade na rede será realizado de acordo com o valor
estabelecido na Tabela de Preço dos Serviços de Saúde do
MANAUSMED, mediante requerimento com entrega dos documentos
fiscais e documentação comprobatória do atendimento ao segurado.
TÍTULO V
DO CUSTEIO DO MANAUSMED
Art. 18. O SERVMED será custeado por meio de fonte de
receita composta por contribuição do segurado titular e contribuição
patronal, para o grupo familiar, na seguinte forma:
I – 3% (três por cento) pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, abrangendo a Prefeitura e a Câmara
Municipal de Manaus sobre o total do subsídio ou remuneração,
proventos e pensão, incluindo as vantagens e gratificações pecuniárias
permanentes, dos segurados de que trata o inciso II deste artigo;
II – 3% (três por cento) sobre o total do subsídio ou
remuneração, proventos e pensão, incluindo as vantagens e
gratificações pecuniárias permanentes pelo:
a) servidor ativo ocupante de cargo efetivo, comissionado,
de Regime de Direito Administrativo;
Município;

b) servidor inativo do Regime Próprio de Previdência do
c) servidor ocupante de cargo honorífico ou em comissão;

d) servidor afastado ou licenciado do cargo com
recebimento de remuneração ou subsídio, que optar pela permanência
na condição de segurado; e
e) pensionista do Regime Próprio de Previdência do
Município sobrevivendo tão somente dos ganhos de pensão.
III – 6% (seis por cento) sobre o total do subsídio ou
remuneração, incluindo as vantagens e gratificações pecuniárias
permanentes do:
a) servidor cedido ou em disponibilidade para outro órgão
ou entidade da Administração Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios sem ônus para o órgão de origem sobre o
total do subsídio ou remuneração do cargo ocupado no órgão de destino,
sendo, neste caso, de algum ônus para o órgão de origem, o custeio
incidirá sobre tal valor;
b) servidor investido em mandato eletivo federal, estadual,
distrital ou municipal;
c) servidor afastado ou licenciado do cargo sem
recebimento de remuneração ou subsídio, que optar pela permanência
na condição de segurado; e
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d) servidor ativo ocupante de emprego público ou de
qualquer forma sob o regime celetista;
IV – 6% (seis por cento) sobre o total dos proventos do:

para manter sua inscrição, até conclusão do processo de concessão de
pensão, mediante a comprovação de tramitação do processo de
concessão de pensão em seu favor e será convertida em inscrição
permanente conforme os preceitos e custeio previsto neste Decreto.

a) servidor municipal que passe para inatividade pelo
Regime Geral de Previdência.

TÍTULO VI
CONSELHO TÉCNICO ESPECIALIZADO

b) pensionista de servidor municipal que tenha passado
para inatividade pelo Regime Geral de Previdência.

CAPÍTULO I

§ 1º Entende-se como total do subsídio ou remuneração,
proventos e pensão todo o valor pecuniário recebido pelo segurado,
incluindo as vantagens e gratificações pecuniárias permanentes e
décimo terceiro, excluindo-se:
I – salário-família;

Art. 19. O Conselho Técnico Especializado, órgão de
natureza consultiva, vinculado tecnicamente ao gestor do MANAUSMED,
composto por profissionais da área médica, tem por finalidade
assessorar na fundamentação da liberação ou negação dos
procedimentos e serviços de assistência à saúde de alta complexidade
ou concedidos em caráter excepcional, solicitados pelos segurados.
Art. 20. Compete ao Conselho Técnico Especializado:

II – diárias para viagem;

I – manifestar-se quanto à definição de métodos,
procedimentos científicos e tecnológicos relativos particularmente a
procedimentos e serviços de saúde para os segurados do MANAUSMED;

III – ajuda de custo;
IV – indenização de transporte;

II – sugerir ao gestor do MANAUSMED medidas que visem
à adequação, legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência,
eficácia e resolutividade dos serviços de saúde contratados ou próprios,
que garantam a preservação dos padrões; e

V – auxílio-alimentação;
VI – auxílio pré-escolar;
VII – 1/3 de férias;

III – emitir recomendações de medidas corretivas, revisão
de normas ou ainda elaboração de instruções que permitam o contínuo
aperfeiçoamento do serviço.

VIII – adicional de insalubridade;
IX – adicional de periculosidade; e
X – parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.
§ 2º Na hipótese de recebimento de remuneração
acumulada o custeio incidirá em relação a cada um dos cargos
ocupados.
§ 3º O custeio de que trata este artigo será feito
mensalmente e será repassado até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente àquele a que a contribuição se referir.
§ 4º O percentual de custeio de responsabilidade do
segurado será pago por meio de consignação em folha de pagamento, o
qual será recolhido e repassado com o custeio patronal pelo órgão ou
entidade em que o segurado for vinculado ao Fundo de Custeio do Plano
de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – FUNSERV,
que tem como finalidade gerir a captação e a aplicação de recursos para
cobertura das despesas decorrentes de atendimento à saúde, bem como
dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento dos segurados do
SERVMED.
§ 5º O custeio será feito por meio de depósito bancário
identificado ao FUNSERV pelo servidor cedido ou em disponibilidade
para outro órgão, afastado ou licenciado do cargo, ambos sem
recebimento de remuneração ou subsídio, servidor municipal que passe
para inatividade pelo regime geral de previdência, pensionista de
servidor municipal que tenha passado para inatividade pelo regime geral
de previdência, devendo ser apresentado o comprovante de depósito no
MANAUSMED no prazo indicado no § 3º deste artigo.
§ 6º A autoridade que der causa ao descumprimento do
estabelecido quanto à forma de recolhimento e repasse das
contribuições terá sua responsabilidade apurada, incorrendo, inclusive,
em infração político-administrativa.
§ 7º Não haverá restituição das contribuições de que trata
este artigo ao segurado que efetuar inscrição no MANAUSMED,
independente ou não da utilização dos serviços de assistência à saúde
prestados pelo MANAUSMED.

Art. 21. O Conselho Técnico Especializado será composto
por no mínimo 03 (três) membros honoríficos a serem designados por
meio de Decreto.
Art. 22. Os membros do Conselho Técnico Especializado
serão escolhidos entre os credenciados ou servidores do Município,
sendo nomeado um presidente e os demais como membros.
Art. 23. O Conselho Técnico Especializado reunir-se-á
sempre que for solicitado pelo Gestor do MANAUSMED, com um
quorum mínimo de 02 (dois) membros, devendo ser emitido um parecer
conclusivo, com voto de desempate pelo Gestor do MANAUSMED.
Parágrafo único. Nas análises de procedimentos e
serviços de saúde solicitados por membro do Conselho, este ficará
impedido de votar.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24. O MANAUSMED por meio de resoluções do
Conselho Deliberativo definirá a remuneração e amplitude dos serviços
de assistência à saúde, mediante tabela própria, bem como normatizará
procedimentos complementares, atos necessários ao seu funcionamento
e dirimirá os casos omissos neste Decreto.
Art. 25. Fica expressamente vedada a transferência das
contribuições do MANAUSMED para qualquer outro fim que não de
assistência à saúde.
de 2008.
de 2018.

Art. 26. Fica revogado o Decreto nº 9.492, de 03 de março
Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de 01 de julho

§ 8º É facultado ao pensionista de servidor municipal,
mediante requerimento expresso, recolher aos cofres do MANAUSMED
o valor de sua contribuição mais o percentual da contribuição patronal
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Manaus, 04 de julho de 2018.

Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
DECRETO Nº 4.109, DE 04 DE JULHO DE 2018
DISPÕE sobre a composição do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, biênio 2018/2020.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos desde o dia 31 de maio de 2018.
Manaus, 04 de julho de 2018.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 11.494, de
20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB;
CONSIDERANDO a Lei nº 1.172, 28 de novembro de
2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, com alterações introduzidas pela
Lei nº 1.330, de 11 de maio de 2009;
CONSIDERANDO o que consta nos Ofícios nº 016/2018 –
CACS/FUNDEB, Ofício nº 1118/2018 – SEMED/GS, Ofício
nº 0978/2018 – SEMED/GS, Ofício nº 082/2018 – PR, Ofício
nº 0980/2018 – SEMED/GS, Ofício nº 0979/2018 – SEMED/GS, Ofício
nº 040/2018 – UMES, Ofício nº 047/CME/2018 e o Ofício nº 33/2018;

ANEXO ÚNICO
SEGMENTO
Secretaria Municipal de Educação SEMED

TITULAR
Kelly Regina França de Souza
Patrícia Alves de Lima

Representantes dos Professores
Jorge Luiz Gama de Alencar
das Escolas Públicas Municipais
Representantes dos Diretores das Raimundo Alexandre da Silva
Escolas Públicas Municipais
Lobo
Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos das Escolas
Renato Stuart da Rocha
Públicas Municipais
Anderson Castro da Silva
Representantes dos Pais de Alunos
Nascimento
das Escolas Públicas Municipais
Kelly Figueira dos Santos
Kallel Paiva Naveca
Representantes dos Estudantes da
Luiz Henrique Guimarães dos
Educação Básica Pública
Santos
Representantes do Conselho
Cléber de Oliveira Ferreira
Municipal de Educação
Representantes do Conselho Tutelar

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 016/2018 –
CACS/FUNDEB e nº 1451/2018 – SEMED/GS e o que mais consta nos
autos do Processo nº 2018/4114/4147/05910,

SUPLENTE
Suely Coelho Ribeiro Chaves
Yuri Chrystine Pinto Siqueira
Rolo
Emerson de Carvalho Braga
Tamilton Azevedo da Costa
Antônio Carlos Magalhães de
Menezes

Márcio de Menezes Dias

Rosilene Oliveira da Silva
Regina Lúcia Januária
João Victor Cascaes Barros
Brendo Davi de Souza
Teixeira
Tiago Lima e Silva
Manoel Francisco da Silva
Junior

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados, os senhores abaixo
identificados, para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, mandato relativo ao biênio 2018/2020:
SEGMENTO
Secretaria Municipal de
Educação - SEMED

TITULAR
Kelly Regina França de Souza
Patrícia Alves de Lima

Representantes dos Servidores
Técnico-Administrativos das
Escolas Públicas Municipais

Renato Stuart da Rocha

Representantes dos Estudantes
da Educação Básica Pública

Kallel Paiva Naveca
Luiz Henrique Guimarães dos
Santos

Representantes do conselho
Municipal de Educação
Representantes do Conselho
Tutelar

SUPLENTE
Suely Coelho Ribeiro Chaves
Yuri Chrystine Pinto Siqueira
Rolo
Antônio Carlos Magalhães de
Menezes
Brendo Davi de Souza Teixeira
Tiago Lima e Silva
Manoel Francisco da Silva
Junior

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 245/2018 –
GS/SEMPPE e o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/02359,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 03-07-2018, 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 da UNIDADE GESTORA DE ABASTECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA – UGPM-ENERGIA, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEMPPE:
NOME
TIAGO PRADO ANGELUCI

Art. 2º Ficam reconduzidos, os senhores abaixo
identificados, na composição do Conselho Municipal de Acompanhamento
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, mandato relativo ao biênio 2018/2020:
SEGMENTO
Representantes dos Diretores das
Escolas Públicas Municipais
Representantes dos Professores
das Escolas Públicas Municipais
Representantes dos Pais de Alunos
das Escolas Públicas Municipais
Representantes dos Estudantes da
Educação Básica Pública
Representantes do Conselho
Municipal de Educação
Representantes do Conselho Tutelar

TITULAR
Raimundo Alexandre da Silva
Lobo
Jorge Luiz Gama de Alencar
Anderson Castro da Silva
Nascimento
Kelly Figueira dos Santos

SUPLENTE
Tamilton Azevedo da Costa
Emerson de Carvalho Braga
Rosilene Oliveira da Silva

ELIZEU MENDES FERREIRA
JAQUELINE DEYCE DA SILVA CRUZ

CARGO
Chefe de Divisão de Engenharia e
Fiscalização
Assessor Técnico II
Assessor I

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-2
CAD-3

II – NOMEAR, a contar de 03-07-2018, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados,
para exercerem cargos em comissão na UNIDADE GESTORA DE
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UGPM-ENERGIA,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEMPPE, objeto da
Lei nº 2.284, de 28-12-2017:

Regina Lúcia Januária
João Victor Cascaes Barros

NOME
TALINE KNIPHOFF

Cléber de Oliveira Ferreira

ARMELINA DA TRINDADE CAVALCANTE
JESSICA PINHEIRO LACERDA

Márcio de Menezes Dias

Art. 3º Os membros do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB cumprirão mandato de 2 (dois)
anos, relativo ao biênio 2018/2020, cuja composição fica consolidada na
forma do Anexo Único deste Decreto.
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CARGO
Chefe de Divisão de Engenharia e
Fiscalização
Assessor Técnico II
Assessor I

Manaus, 04 de julho de 2018.

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-2
CAD-3

Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018

Representantes dos Estudantes da
Educação Básica Pública

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
identificada;

Representantes do Conselho Municipal de
Educação
Representantes do conselho Tutelar

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo

Titular: Nicolle Nascimento Jobim
Titular: Breendo Davi de Souza Texeira
Suplente: Matheus Ribeiro Conceição
Suplente: Leocadia Neta Moraes Medeiros
Suplente: Joel Bandeira Maia

Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.100, de 28 de junho de
2018, que prorroga o prazo de vigência da Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento das Ações de Execução dos Contratos de Concessão
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2359/2018 –
DTRAB/SEMSA e o que mais consta nos autos do Processo
n° 2018/19309/19630/02370,
DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018

RESOLVE:
I – CONSIDERAR DISPENSADA, a pedido, a contar de
30-04-2018, a servidora JOELDA COELHO DA SILVA SANTOS da
função de Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento
das Ações de Execução dos Contratos de Concessão Administrativa da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA;
II – CONSIDERAR DESIGNADA, a contar de 14-05-2018,
a senhora DEILLY MONTEIRO DOS SANTOS, para exercer a função de
que trata o inc. I deste Decreto, na Comissão de Fiscalização e
Acompanhamento das Ações de Execução dos Contratos de Concessão
Administrativa, unidade vinculada à estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

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 de 03-07-2018, 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 ELZA PEREIRA DE SALLES do cargo de Assessor
Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E
DESENVOLVIMENTO – SEMTRAD.
Manaus, 04 de julho de 2018.

Manaus, 04 de julho de 2018.

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

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

CONSIDERANDO os termos do art. 24, § 1º da Lei Federal
nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos professionais da educação – FUNDEB;

CONSIDERANDO
o
teor
do
Ofício
nº 0868/2018-DIVP/MANAUSCULT e o que consta nos autos do
Processo nº 2018/19309/19630/02372, Resolve

CONSIDERANDO o que consta na Lei nº 1.172, de 28 de
novembro de 2007, alterada pela Lei nº 1330, de 11 de maio de 2009, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da educação – FUNDEB;
CONSIDERANDO o que consta nos Ofícios nº 016/2018 –
CACS/FUNDEB, Ofício nº 1118/2018 – SEMED/GS, e o Ofício
nº 040/2018 – UMES;

CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 15-06-2018,
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 CARLOS JORGE DAS CHAGAS PAULAIN JUNIOR do
cargo de Subgerente de Cat Móvel II, simbologia CAD-3, integrante da
estrutura organizacional da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT.
Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o teor dos Ofícios nº 016/2018 –
CACS/FUNDEB e nº 1451/2018 – SEMED/GS e o que mais consta nos
autos do Processo nº 2018/4114/4147/05910, resolve:
CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar 31-05-2018, os
membros abaixo identificados das funções que exercem no Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB, mandato relativo ao biênio 2016/2018;
ENTIDADE
Representantes do Poder Executivo
Municipal
Representantes dos Servidores Técnico –
Administrativos das Escolas Públicas
Municipais

CONSELHEIROS
Titular: Fernanda do Nascimento Melo
Suplente: Jhones Estefesson Correa Silveira Junior
Titular: Vilma Alves Pessoas
Suplente: Kelly Regina França Souza
Titular: Maria Auxiliadora dos Santos
Suplente: Cilene Carvalho de Lira

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO a Lei nº 1.843, de 11 de março de 2014,
que criou os Prêmios Literários Cidade de Manaus, e o Decreto
nº 2.640 de 8 de novembro de 2013;
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
CONSIDERANDO o disposto no do art. 5º da Lei
nº 1.843, de 2014;

David de Campos Buás

ARTHUR REIS: melhor livro de
ensaio histórico

Otoni Moreira Mesquita
Ana Maria Souza Peixoto

CONSIDERANDO as Portarias nº 07/2017 de 20 de
outubro de 2017 e 001/2018 de 8 de fevereiro de 2018;

CATEGORIAS REGIONAIS

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 037/2018 –
FMC/CONCULTURA e o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/02158,

PRÊMIOS

MEMBROS
Allison Marcos Leão da Silva

ÁLVARO MAIA: melhor livro
romance ou novela

Ernesto Renan Melo de Freitas

ARTUR ENGRÁCIO: melhor livro
de contos

Carlos Antônio Magalhães Guedelha

Nicia Petreceli Zucolo

RESOLVE:
I – CONSIDERAR DESIGNADOS, pelo período de 16-05 a
16-07-2018, os senhores abaixo relacionados, nos termos do art. 5º da
Lei nº 1.843, de 11 de março de 2014, para comporem a Comissão
Julgadora dos Prêmios Literários Cidade de Manaus:

PRÊMIOS

MEMBROS

ÁLVARO MAIA: melhor livro
romance ou novela

Ernesto Renan Mélo de Freitas Pinto

VIOLETA BRANCA MENESCAL:
melhor livro de poesia

PÉRICLES MORAES: melhor livro
de crônicas

Nicia Petreceli Zucolo

Orlando da Silva Azevedo

ALFREDO FERNANDES: melhor
livro de literatura infantil

ÁUREO NONATO: melhor livro de
memórias

Carmem Lúcia Meira Arce
Leyla Martins Leong
David de Campos Buás

ARTHUR REIS: melhor livro de
ensaio histórico

Otoni Moreira Mesquita
Ana Maria Souza Peixoto

Juciane dos Santos Cavalheiro
Claudio Silva da Fonseca
Francisca de Lourdes Souza Louro
José Evangelista Torres Filho

José Evangelista Torres Filho

PÉRICLES MORAES: melhor livro
de crônicas

Dorival Querino de Carvalho
José da Silva Seráfico de Assis Carvalho

Dorival Querino de Carvalho
José da Silva Seráfico de Assis Carvalho
Márcio Leonel Farias Reis Páscoa

Antônio José Vale da Costa

CLÓVIS BARBOSA: melhor texto
de jornalismo literário

Wilson de Souza Nogueira

ALFREDO FERNANDES: melhor
livro de literatura infantil

Carlos Antônio Magalhães Guedelha

COSME ALVES NETO: melhor
ensaio sobre cinema

LUÍS RUAS: ensaio sobre
literatura (Letras)

Cláudio Silva da Fonseca
Francisca de Lourdes Souza Louro

Iná Isabel de Almeida Rafael

Francisco Emerson dos Santos Nascimento

SAMUEL BENCHIMOL: melhor
livro de ensaio sócioeconômico

Juciane dos Santos Cavalheiro

Allison Marcos Leão da Silva

ALDEMAR BONATES: melhor
texto teatral para adultos

ÁLVARO BRAGA: melhor texto
de teatro infantil

Orlando da Silva Azevedo

VIOLETA BRANCA MENESCAL:
melhor livro de poesia

CATEGORIAS NACIONAIS

ARTUR ENGRÁCIO: melhor livro
de contos

Iná Isabel de Almeida Rafael Silva

II – DETERMINAR que as designações dos membros
desta comissão estão sujeitas a prorrogação até a finalização dos
trabalhos.
Manaus, 04 de julho de 2018.

Robson Ney Lima de Souza Costa
David Carlos de Almeida
Jean Robert Cesar
Luciane Viana Barros Páscoa
Vanessa Benites Bordin
Daniely Peinado dos Santos

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018

Aníbal Augusto Turenko Beça
Francisco Hermes Cavalcante Lima
Raimundo Nonato Mota de Souza
Lúcia Inês Freire de Oliveira
Aldisio Gomes Filgueiras
Mauricio Gomes de Matos

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 577/2018 –
DLF/SUP/SMTU e o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/02278,

Cristóvão Nonato da Silva

RESOLVE:

Tânia Cecília da Silva Brandão
Ricardo de Souza Vieira
Wilson de Souza Nogueira
Carmem Lúcia Meira Arce
Leyla Martins Leong
Luiz da Rocha
José Luiz Braz Melgueiro
João Lopes Pereira

I – EXONERAR, a contar de 03-07-2018, 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, as servidoras
abaixo relacionadas, integrantes da estrutura organizacional da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS –
SMTU:
NOME
ROBERTO CLAYTON MELO ALBUQUERQUE
ANDREZZA DE SOUZA NEVES
DANILO AUGUSTO SOUZA DE ALMEIDA
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CARGO
Chefe de Divisão de Engenharia
de Transporte
Gerente de Projetos
Assessor I

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-1
CAD-3

Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
II – NOMEAR, a contar de 03-07-2018, nos termos do art.
11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo relacionadas,
para exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura
organizacional
da
SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTES URBANOS – SMTU, objeto da Lei Delegada nº 23, de
31-07-2013, combinada com a Lei n° 1.975, de 29-04-2015:
NOME

CARGO
Chefe de Divisão de Engenharia
de Transporte
ROBERTO CLAYTON MELO ALBUQUERQUE
Gerente de Projetos
DANILO AUGUSTO SOUZA DE ALMEIDA
Assessor Técnico III
CRISTIANE CAROLINE SARAIVA PENAFORTE
Assessor I

SIMBOLOGIA

ANDREZZA DE SOUZA NEVES

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.968/2018
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de férias regulamentares.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,

DAS-2
DAS-1
DAS-1
CAD-3

Manaus, 04 de julho de 2018.

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 disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 00003/2018 –
GPG/PGM, subscrito pelo Procurador Geral do Município;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/2287/2908/00478, resolve

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO os termos do Decreto n° 1.712, de 18
de junho de 2012, alterado pelo Decreto nº 2.926, de 13 de outubro de
2014, que constituiu a Comissão de Licitação no âmbito da
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 578/2018 –
DLF/SUP/SMTU, e o que mais consta nos autos do Processo n°
2018/19309/19630/02279,

DESIGNAR a servidora MAYARA BATISTA ALZIER,
matrícula 113.882-0 D, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Secretária de
Gabinete (Assessor II), simbologia CAD-2, integrante da estrutura
organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM,
no período 09-07 a 07-08-2018, com direito a percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular
SOLANGE MARCOLINO DA SILVA, afastada em virtude de férias
regulamentares.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

RESOLVE:
I – DISPENSAR, a contar de 03-07-2018, a senhora
CRISTIANE CAROLINE SARAIVA PENAFORTE da função de Membro
da COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU;
II – DESIGNAR, a contar de 03-07-2018, a senhora
MARCILENI VERÇOSA FERREIRA MOTTA para exercer a função
mencionada no Inc. I deste Decreto, na COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS –
SMTU, objeto do Decreto n° 1.712, de 18 de junho de 2012, alterado
pelo Decreto nº 2.926, de 13 de outubro de 2014;
III – CONSOLIDAR na forma do Anexo Único deste Decreto
a composição da COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU.
Manaus, 04 de julho de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.969/2018
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 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 disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3070/2018–
GABIN/SEMSA, subscrito pela Subsecretaria de Gestão Administra e
Planejamento, em exercício;

ANEXO ÚNICO
NOME
EDNA PAULA OLIVEIRA NEGREIROS
CÉLIA MARIA REDMAN

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/02347, resolve
FUNÇÃO
Presidente
Secretário Executivo

ELIENE DA SILVA SOUZA

Membro

CARLOS EDMUNDO RODRIGUES JÚNIOR

Membro

MARCILENI VERÇOSA FERREIRA MOTTA

Membro

DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
MARCELO MAGALDI ALVES, Secretário Municipal, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMSA, no dia 28-06-2018, para tratar de assuntos de interesse do
Município, na cidade de Brasília/DF, com ônus para o Erário Municipal
relativamente às passagens aéreas e diária;
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.970/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 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 as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2178/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/5619, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-11-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ARTEMIZIA DE OLIVEIRA
BASTOS, AS – Técnico em Hemoterapia D-11, matrícula 010.416-7 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2178/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.972/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/5042, resolve

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-11-2017,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 16-07-2006 a
15-07-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA IRACEMA DE
OLIVEIRA DOMINGUES, ES – Cirurgião Dentista E-09, matrícula
083.563-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

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

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.971/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/5467, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 16-11-2017,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 27-11-1992 a
26-11-2002, LICENÇA-PRÊMIO à servidora AURELIA ALVES DO
NASCIMENTO, AS – Tec. Em Patologia Clinica D-06, matrícula
066.149-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.974/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.973/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/6974, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 21-11-2005 a
20-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora JOANA D'ARC
NAZARETH GALLUP, ES – Enfermeiro F-05, matrícula 108.755-0 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 1255/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.975/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/6594, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 10-12-2017,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 1º-04-2006 a
31-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora NADIA DE ALCANTARA
FERREIRA, Espec. Saúde – Medico-Espec. II-06, matrícula 089.450-8
B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n°0897/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

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

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.977/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/8112, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 08-03-2006 a
07-03-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELLEN SANTIAGO
MENDES, ES – Enfermeiro F-05, matrícula 085.958-3 B, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.976/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2536/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/1622, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 14-05-2018, pelo
prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 03-02-2006 a 02-022016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARY LANE MARQUES SANTANA,
AS – Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 111.187-6 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0897/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.978/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/6950, resolve

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

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-02-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 31-01-2006 a
30-01-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELZICLEIA KATIANE
LASMAR DA FROTA, AS – Aux. Patologia Clinica C-02, matrícula
110.528-0 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n°0897/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/5238, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-02-2018, pelo
prazo de 04 (quatro) meses, referente ao decênio de 13-02-2006 a 12-022016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ERIVANE MELO DA SILVA, AS –
Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 111.623-1 A, integrante do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.980/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.979/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0897/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/01/0248, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-02-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor ALUIZIO DOS SANTOS
BRAZ, AS – Vigia B-10, matrícula 010.546-5 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0898/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.981/2018

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/01/0253, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-02-2018, pelo
prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 06-12-2005 a 05-122015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor VALPECY VIRGILIO DOS SANTOS,
AS-Aux. Saúde Bucal, matrícula 108.745-2 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
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CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2177/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/8866, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 19-02-2018, pelo
prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 06-02-2006 a 05-022016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SUZANA DIAS DE CASTRO, AS –
Técnico em Enfermagem D-02, matrícula 111.165-5 A, integrante do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.983/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.982/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 1142/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0043, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-03-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 23-02-2006 a
22-02-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA ANTONIA DA
SILVA FRANCO LACERDA, ES – Enfermeiro F-05, matrícula 095.153-6
B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 1142/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/1637/9036, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 05-03-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 24-05-2006 a
23-05-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora IVA CONCEICAO
SEVALHO DE JESUS, AS – Atend. Consult. Dentário C-02, matrícula
112.672-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.984/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
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3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0632, resolve

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

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-04-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 1º-06-2007 a
31-05-2017, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor MARIO JORGE DA SILVA
CESAR, AS-Aux. Serv. Gerais B-10, matrícula 011.839-7 A, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0636, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-04-2018,
pelo prazo de 02 (dois) meses, referente ao decênio de 23-11-2005 a
22-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor JANIR DE LIMA BRITO,
Espec. Saúde Medico-Espec. II-07, matrícula 064.511-7 C, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.986/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.985/2018

identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2177/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2179/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0235, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-04-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 25-11-2005 a
24-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor JANDER DE OLIVEIRA
BARROZO, AS-Aux. Serv. Gerais B-02, matrícula 108.778-9 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
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PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.987/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 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 as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0884, resolve

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 1º-05-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 30-03-2006 a 2903-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ELILENA DE JESUS GOMES
FREITAS, AS- Aux. Serv. Gerais B-02, matrícula 111.399-2 A, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA.

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;

GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

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

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.989/2018

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0849, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 23-04-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-11-2005 a
08-11-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SILVIA MARIA KRICHANA
DA SILVA SANTOS, Espec. Saúde Medico-Espec. II-02, matrícula
108.325-2 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.988/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/0797, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 07-05-2018,
pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 29-04-2006 a
28-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ZIZA MONTEIRO DOS
SANTOS, AS – Auxiliar Administrativo C-05, matrícula 082.522-0 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.

DOM | Edição 4393 | Página 16

Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Oficio nº 3429/2018SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/4114/4147/04564, resolve

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.990/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora TALITA LAIS
BARRETO GOMES GONCALVES, matrícula 129.541-1 A, para
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento
em comissão de Chefe de Divisão de Compra e Locação, simbologia
DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no período de 22-04 a
18-10-2018, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição a titular ANA VIRGINIA VIEIRA
FANALI, afastada em virtude de Licença Maternidade.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;
CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 2330/2018–NTRAB/
GTRAB/SEMSA, subscrito pelo Subsecretário de Gestão Administrativa
e Planejamento da SEMSA;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/1637/1837, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 14-05-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 12-06-2006 a
11-06-2016, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARLENE RODRIGUES
DE SOUZA, AS – Aux. Serv. Gerais B-02, matrícula 078.428-1 B,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.991/2018
DESIGNA substituto de servidora afastada
em virtude de Licença Maternidade.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 14.992/2018
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de Licença Paternidade.
A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL,
em exercício, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 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 disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0863/2018DIVP/MANAUSCULT, subscrito pelo Diretor-Presidente da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/02340, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora SANDRA
RODRIGUES RAMOS, matrícula 103.452-9 B, para responder,
cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em
comissão de Chefe de Divisão de Planejamento Orçamentário e
Finanças, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT no período de 22-06 a 06-07-2018, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em
substituição ao titular VICTOR HUGO PASCARELLI OLIVEIRA,
afastado em virtude de Licença Paternidade.
GABINETE
DA
SUBSECRETÁRIA
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em exercício, em Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
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CASA CIVIL

PORTARIA Nº 096/2018-DERHUS/CASA CIVIL
A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, em exercício, no uso da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o nº 2018/19309/19630/02342,
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores ISABELLA LEAL REIS,
Chefe de Divisão de Contratos e Convênios, matrícula 073.131-5F,
JORGE LUIZ FURTADO DE FARIAS, Agente Administrativo B-IV-II,
matrícula 010.924-0A, e o servidor ALBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ,
Assistente Administrativo A-VI-III, matrícula 012.687-0B, para, sob a
presidência da primeira, constituírem Comissão de Sindicância,
incumbida de apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos e
fatos descritos no Processo nº 2018/19309/19630/02342, bem como as
demais infrações conexas que emergirem no decorrer da apuração,
atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa;
II – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a
Comissão apresente o relatório conclusivo dos trabalhos, prazo este
prorrogável por no máximo 15 (quinze) dias, com efeito a contar da data
da publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de julho de 2018.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 052/2018 - PGM
A SUBPROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o disposto no art. 42-A da Lei nº 1.015,
de 14 de julho de 2006, introduzido pela Lei nº 1.768, de 20 de setembro
de 2013, instituídos pelas Leis nº 1.870, de 12 de novembro de 1986, nº
205, de 15 de julho de 1993, e nº 1.555, de 13 de janeiro de 2011,
CONSIDERANDO o que consta na CI. nº 31/2018-PPIPGM,
RESOLVE:
DETERMINAR que o servidor CEZAR HENRIQUE DE
CASTRO LOPES, matrícula nº 129.684-1B, cargo Técnico Municipal Administração, responda, cumulativamente pela Função Gratificada de
Chefe de Setor, simbologia FG-1, integrante da estrutura organizacional
da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no período de 25.06.18 a
24.07.18, exercício 2016/2017, com direito à percepção das vantagens
inerentes ao exercício da função, em substituição à titular SALEIDE
COSTA LIMA DE FREITAS, afastada por motivo de Férias
regulamentares.
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 035/2018 – GEPES/DAF/CM

Manaus, 03 de julho de 2018.

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
RESOLVE

PORTARIA Nº. 053/2018 – PGM
A SUBPROCURADORA ADJUNTA DO MUNICÍPIO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
PGM,

DETERMINAR que o servidor EDVALDO BRAGA DE
OLIVEIRA, PNE.GUARDA MUNICIPAL A-II-III, matrícula nº 062.791-7 B,
perceba as verbas relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-1, de
Chefe de Setor, no período de 02/07/2018 a 31/07/2018, por motivo de o
titular, LIBANIO BERNARDO DA SILVA, encontrar-se de férias
regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de junho de 2018.

CONSIDERANDO o que consta o Memo. nº 104/2018- PTRESOLVE:

DETERMINAR que a servidora CELY CRISTINA DOS
SANTOS PEREIRA, matrícula 083.581-1 A, responda, cumulativamente
pelas atribuições do cargo de Procurador Chefe da Procuradoria
Trabalhista, no período de 09.07 a 20.07.18, referente ao exercício
2017/2018, integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO, com direito à percepção das vantagens
inerentes ao exercício do cargo em substituição à titular MAGDALENA
ARAUJO PEREIRA FERREIRA, matrícula nº 113.724-7 A, por motivo
de Férias regulamentares.

PORTARIA Nº 036/2018 – GEPES/DAF/CM
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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de julho de 2018.

RESOLVE
DETERMINAR que o servidor AMARILDO BATISTA DE
MACEDA, PNE.GUARDA MUNICIPAL A-II-III, matrícula nº 064.382-3 B,
perceba as verbas relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-1, de
Chefe de Setor, no período de 01/07/2018 a 31/12/2018, por motivo de o
titular, ISAEL CARLOS MARQUES DE SOUZA, encontrar-se de
Licença Prêmio.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de junho de 2018.

CASA MILITAR

PORTARIA Nº 034/2018 – GEPES/DAF/CM
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
RESOLVE
DETERMINAR que a servidora MARÍLIA SILVA DE
MELO, Técnico Municipal, matrícula nº 123.421-8 A, perceba as verbas
relativas ao exercício da Função Gratificada, FG-3, de Chefe de Setor,
no período de 03/07/2018 a 01/08/2018, por motivo de a titular, ELEN
CRISTINA BOTELHO DE MENEZES, encontrar-se de férias
regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços de Publicidade dos tipos Institucional e
Utilidade Pública nº 001/2015, celebrado em 28.06.2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Comunicação – SEMCOM e a empresa MENE E
PORTELLA PUBLICIDADE LTDA.
3. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze)
meses, com fulcro no art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.
4. VALOR: O valor deste Termo Aditivo específico está inicialmente
estimado em R$ 6.075.000,00 (seis milhões e setenta e cinco mil
reais) valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante de
R$ 20.250.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
assegurados nos termos do disposto na clausula 4.1 do Contrato
Primitivo.
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato serão empenhadas à conta do: UG 190101, Fonte
de Recurso: 01000000; ND: 33903988, PT 04.131.0071.2089.0000
(Publicidade Institucional), 2018NE00375, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e PT 04.131.0071.2086.0000
(Publicidade de Utilidade Pública), 2018NE00376 no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), ficando o restante a ser empenhado
durante a execução do Contrato e consignado no orçamento deste e
do próximo exercício.
6. PRAZO: o prazo para a prestação dos serviços é de 01/07/2018 a
30/06/2019.
7. FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 2018/2487/3507/01046
e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Manaus, 28 de Junho de 2018.

4. VALOR: O valor deste Termo Aditivo específico está inicialmente
estimado em R$ 6.075.000,00 (seis milhões e setenta e cinco mil reais)
valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante de R$
20.250.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
assegurados nos termos do disposto na clausula 4.1 do Contrato
Primitivo.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato serão empenhadas à conta do: UG 190101, Fonte
de Recurso: 01000000; ND: 33903988, PT 04.131.0071.2089.0000
(Publicidade Institucional), 2018NE00379, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e PT 04.131.0071.2086.0000
(Publicidade de Utilidade Pública), 2018NE00380 no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), ficando o restante a ser empenhado
durante a execução do Contrato e consignado no orçamento deste e
do próximo exercício.
6. PRAZO: o prazo para a prestação dos serviços é de 01/07/2018 a
30/06/2019.
7. FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 2018/2487/3507/01048
e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Manaus, 28 de Junho de 2018.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços de Publicidade dos tipos Institucional e
Utilidade Pública nº 002/2015, celebrado em 28.06.2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Comunicação – SEMCOM e a empresa ANTÔNIO
FERNANDES BARROS LIMA JUNIOR-EPP.
3. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze)
meses, com fulcro no art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.
4. VALOR: O valor deste Termo Aditivo específico está inicialmente
estimado em R$ 6.075.000,00 (seis milhões e setenta e cinco mil
reais) valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante de
R$ 20.250.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
assegurados nos termos do disposto na clausula 4.1 do Contrato
Primitivo.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato serão empenhadas à conta do: UG 190101, Fonte
de Recurso: 01000000; ND: 33903988, PT 04.131.0071.2089.0000
(Publicidade Institucional), 2018NE00378, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e PT 04.131.0071.2086.0000
(Publicidade de Utilidade Pública), 2018NE00377 no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), ficando o restante a ser empenhado
durante a execução do Contrato e consignado no orçamento deste e
do próximo exercício.
6. PRAZO: o prazo para a prestação dos serviços é de 01/07/2018 a
30/06/2019.
7. FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 2018/2487/3507/01047
e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Manaus, 28 de Junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS
PORTARIA N.º 027/2018-SEMPPE/DAF
A SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS, no uso das atribuições legais conferidas
pela legislação vigente,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.284, de
28 de dezembro de 2017, publicado no DOM nº 4273 de 28 de
dezembro de 20 17;
nº 8.666/93;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 73 da Lei
RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
comporem a Comissão de Atesto de ocupação e locação de imóveis no
âmbito desta Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos –
SEMPPE:
COMISSÃO DE ATESTO DE OCUPAÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE
IMÓVEL:
Membro - Nagib Salem José Neto – Matrícula: 128.725-7C
Membro - Amanda Araújo da Rocha – Matrícula: 118.543-8B
Membro – Kátia Samara Pereira Moura – Matrícula: 079.944-0M
Suplente – Ana Maria Ditzel – Matrícula: 132.281-8A
II – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida
comissão não serão remunerados;

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços de Publicidade dos tipos Institucional e
Utilidade Pública nº 003/2015, celebrado em 28.06.2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Comunicação – SEMCOM e a empresa TAPE
PUBLICIDADE LTDA.
3. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze)
meses, com fulcro no art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

III – Os efeitos da republicação desta portaria retroagem a
04 de maio de 2018, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério
da autoridade competente.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Manaus, 04 de julho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 274/2018-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, II, da Lei nº
1.624/2011, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;

Pelo exposto, ratifico nos termos do art. 26 da Lei n.º 8.666
de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 25,
inciso II e art. 13, inciso VI da Lei n.º 8.666/1993, referente ao Processo
Administrativo n.º 2018/17108/17134/00146, no valor de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais).
Manaus, 04 de julho de 2018.

CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 0746/2018PRE/MANAUSTRANS, de 10.05.2018;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº
280/MAIO/2018 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento da
movimentação funcional;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 1.051/2018-SEMED/GS, de 28.05.2018;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 14.06.2018, às fls.12;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2018/4114/4147/04417-SEMED,
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.06.2018, com ônus para o órgão de destino, a
cessão da servidora PRISILLA SANTOS DA SILVA, Analista
Municipal/Direito, matrícula 108.145-4 C, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED para o
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO
TRÂNSITO – MANAUSTRANS, movimentação funcional anteriormente
promovida na forma da Portaria nº 258/2017-SEMAD, de 07.06.2017,
publicada no DOM Edição nº 4.142, de 08.06.2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 03 de julho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 362/2018-NTRAB/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e
CONSIDERANDO o inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal, combinado com o artigo 106 da Lei Orgânica do Município, a
Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e o Decreto nº 544, de 26 de maio
de 2010, que disciplinam a Contratação de Pessoal por Tempo
Determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado nº
002/2017-SEMSA/MANAUS, publicado no DOM nº 4203, de 6 de
setembro de 2017, objetivando a contratação temporária de pessoal para
função de Técnico em Enfermagem para atuarem nos Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde no município de Manaus;
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas descrito nos autos da Ação Ordinária com pedido
de Antecipação de Tutela de Urgência do processo nº 400017426.2018.8.04.0000 que determina a suspensão dos efeitos das liminares
concedidas para contratação e lotação dos impetrantes na lista de
classificados do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017-SEMSA.
RESOLVE:

PROCESSO N.º 2018/17108/17134/00146
INTERESSADA: M L S TREINAMENTOS E COACHING LTDA
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DESPACHO
Fica declarado Inexigível o procedimento licitatório, com
fundamento no art. 25, inciso II e art. 13, inciso VI da Lei n.º 8.666 de
21/06/1993 para a contratação direta da empresa M L S
TREINAMENTOS E COACHING LTDA, referente à aquisição de 20
(vinte) inscrições para o curso O Poder da Ação, a ser realizado no
Centro de Convenções Plaza Shopping, no valor total de R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais).

ALTERAR as datas de início e término da contratação da
servidora abaixo, contratada mediante portaria nº 125/18NTRAB/SEMSA, de 5/3/2018.
Ord.
1

Interessado
SUZYLENE GOMES PINHEIRO

Início
27/12/2017

Término
16/01/2018

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

À consideração da Diretora Geral da Escola de Serviço
Público Municipal e Inclusão Socioeducacional – ESPI, solicitando
ratificação.
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PORTARIA Nº 363/2018-NTRAB/SEMSA

RESOLVE:

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, em exercício, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso II do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de
Manaus – LOMAN, e

DESIGNAR a servidora abaixo identificada para exercer
Função Especial no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU, para cumprir jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme Anexo III, Tabela 2, da Lei n.º 1.223, de 26 de março
de 2008.

CONSIDERANDO os artigos 13 das Leis nº 1.222 e 1.223,
respectivamente, de 26 de março de 2008, que tratam da indenização
pelo exercício de cargo em atividades insalubres ou perigosas,
aplicáveis aos Servidores Públicos da Saúde e aos Especialistas em
Saúde – Médicos;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de
2012, que regulamenta a indenização pelo exercício de cargo em
atividades insalubres ou perigosas, combinado com o Decreto nº 1.977,
publicado no Diário Oficial do Município de 16 de outubro de 2012, que
inseriu alterações no artigo 3º, inciso III;

Ord.
1

Nome
REBECA APARECIDA DOS SANTOS
DI TOMMASO

publicação.

ALTERAR as datas de início e término para concessão de
pagamento retroativo de insalubridade à servidora abaixo, concedida por
meio da Portaria nº 341/18-NTRAB/SEMSA, de 12/6/2018.
Ord.
1

Interessado
SUZYLENE GOMES PINHEIRO

Perc.
5%

Início
27/12/2017

Término
16/01/2018

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

Cargo
ES-Médico Clínico Geral

Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de junho de 2018.

CONSIDERANDO a decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas descrito nos autos da Ação Ordinária com pedido
de Antecipação de Tutela de Urgência do processo nº 400017426.2018.8.04.0000 que determina a suspensão dos efeitos das
liminares concedidas para contratação e lotação dos impetrantes na
lista de classificados do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017SEMSA.
RESOLVE:

Matrícula
124.059-5A

PORTARIA Nº 372/2018-NTRAB/SEMSA
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, em exercício, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o disposto nos incisos V e X, do artigo
3º, combinado com o artigo 9º, da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008,
que versa sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos
Servidores Públicos da Saúde;
CONSIDERANDO o Termo de Opção para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;

Manaus, 20 de junho de 2018.

CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2015-CGOF, de 25
de março de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 3617, que
estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal, referentes à publicação dos
atos que dispõem sobre aumento de despesa com pessoal e encargos
sociais;
PORTARIA Nº 371/2018-NTRAB/SEMSA
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, em exercício, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO o que dispõe os incisos V e X, do art.
3º, combinado com o art. 10º, da Lei nº 1.223, de 26 de março de 2008,
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do
Especialista em Saúde – Médico;
CONSIDERANDO o Termo de Opção do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;
CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2015-CGOF, de 25
de março de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 3617, que
estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal, referentes à publicação dos
atos que dispõem sobre aumento de despesa com pessoal e encargos
sociais;

CONSIDERANDO o Despacho da SEMEF, que defere a
inclusão de Função Especial da Saúde à servidora identificada abaixo,
considerando que há suficiência orçamentária para atender o pleito;
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o nº
2017/1637/9046-SEMSA.
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora abaixo para exercer Função
Especial no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, com
extensão de carga horária (jornada de trabalho de 3 plantões/mês a
mais), conforme Anexo IV, Tabela 3, da Lei nº 1.222, de 26 de março de
2008.
Ord.
1

Nome
ANA CÉLIA DE ALMEIDA

publicação.

Matrícula
122.783-1A

Cargo
AS-Técnico em Enfermagem

Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o Despacho da SEMEF, que defere a
inclusão de Função Especial da Saúde à servidora identificada abaixo,
considerando que há suficiência orçamentária para atender o pleito;
CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o nº
2017/1637/6256-SEMSA.
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Manaus, 25 de junho de 2018.

Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
PORTARIA Nº 373/2018-NTRAB/SEMSA
A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, em exercício, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de
Manaus - LOMAN, e

4. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, do
Decreto nº 544, de 26 de maio de 2010, do artigo 37, inciso IX da
Constituição Federal e do § 1º do artigo 108 da Constituição do Estado
do Amazonas.
5. VIGÊNCIA: período indicado pelas datas de início e término do
exercício de cada servidor, conforme especificado no anexo deste
extrato.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos V e X, do art. 3º,
combinado com o art. 9º da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, que
versa sobre o Plano de Cargo, Carreiras e Subsídios dos Servidores
Públicos da Saúde;

Manaus, 5 de março de 2018.

CONSIDERANDO o Termo de Opção da Estratégia de
Saúde da Família – ESF;
CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2015-CGOF, de 25
de março de 2015, publicada no Diário Oficial do Município nº 3617, que
estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal, referentes à publicação dos
atos que dispõem sobre aumento de despesa com pessoal e encargos
sociais;
CONSIDERANDO o Despacho da SUBORP/SEMEF, que
defere a inclusão de Função Especial da Saúde às servidoras
identificadas abaixo, considerando que há suficiência orçamentária para
atender o pleito;
CONSIDERANDO o teor dos processos protocolados sob
os nº 2018/1637/2397, 2017/1637/7909 e 2017/01/0051-SEMSA.
RESOLVE:
DESIGNAR as servidoras abaixo identificadas para
exercer Função Especial na Estratégia de Saúde da Família, conforme
Anexo IV, Tabela 5, da Lei n.º 1.222, de 26 de março de 2008.
Ord.
1

Nome
ANDREZZA NARA SIMÃO
CAMPOS

Matrícula
110.928-6A

2

ELZA LÚCIA GOMES DE SOUZA

065.412-4B

3

MÁRCIA FERNANDA CANTO
SANTANA

128.168-2A

publicação.

Cargo
ES-Cirurgião
Dentista
ES-Cirurgião
Dentista
ES-Cirurgião
Dentista

(*) Republicação do Extrato, referente à contratação de Técnicos em Enfermagem,
publicado no DOM nº 4320, caderno 1, de 09/03/2018, página 20, inserindo-se
alterações.

ANEXO DO EXTRATO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM/RDA
NOME
INÍCIO
Alderval Menezes de Vasconcelos
30/12/2017
Anderson Souza Castro
27/12/2017
Cleide Nascimento Leite Gama
29/12/2017
Elizandro da Silva Souza
01/01/2018
Erivaldo de Souza Lima
27/12/2017
Mara Lucidia Matozinho e Silva
27/12/2017
Mariza Almeida Bezerra
29/12/2017
Ombelina Gilvanete Chagas Batista
27/12/2017
Raquel de Almeida Sales
27/12/2017
Rosalina Corrêa Cavalcante
04/01/2018
Sariely da Silva Gama
27/12/2017
Sibely Pereira da Silva
02/01/2018
Suzylene Gomes Pinheiro
27/12/2017
Yara Dandara Ribeiro de Paiva
28/12/2017

TÉRMINO
17/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
13/01/2018
19/01/2018
17/01/2018
16/01/2018
16/01/2018
15/01/2018
15/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
16/01/2018
17/01/2018

Lotação
UBS O-07
UBS Josephina de
Melo

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UBS N-43

Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua
PORTARIA Nº 0872/2018-SEMED/GS
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de junho de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
CONSIDERANDO, o teor do Processo de nº 2018/4114/
4147/05724,
RESOLVE
INCLUIR à Portaria N° 0385/2017, publicada no DOM Nº
4247 de 17/11/2017, referente à escala de férias dos servidores desta
Secretaria, para o exercício de 2018.
MATRÍCULA
116.237-3 B

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de contrato de Prestação de Serviços por Tempo
Determinado.

SERVIDOR
ELLEN REGINA RODRIGUES DE SOUZA

1/3
SETEMBRO/18

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

2. PARTES: A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde e os senhores (as) relacionados (as) no Anexo Único que
integra esse Extrato.
3. OBJETO: Prestação de serviços profissionais para atuarem nos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde no município de Manaus,
conforme disposições contidas no Edital nº 002/2017-SEMSA/MANAUS,
publicado no Diário Oficial do Município nº 4203, de 6 de setembro de
2017.
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Manaus, 29 de junho de 2018.

GOZO
JANEIRO/2018

Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Processo nº 2018.15848.15906.0.000537
Interessado: SEMMAS | Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Assunto: Inexigibilidade de Licitação.
DESPACHO

PORTARIA Nº 032/2018-GS/SEMMAS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o
artigo 128, inciso I da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo
administrativo no 2017.15848.15906.0.001286;
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a publicação do Despacho de
Inexigibilidade, em que é declarado inexigível o procedimento licitatório
para a contratação da Empresa de Jornais Calderaro, publicado no
Diário Oficial do Município Edição 4385, de 19/06/2018.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo nº
2018.15848.15906.0.000537 de interesse da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS,
Fica declarado INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com
fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a
contratação do Departamento Estadual de Transito - DETRAN,
visando pagamento das taxas referentes ao licenciamento anual e
seguro obrigatório DPVAT dos veículos integrantes da frota da
SEMMAS, no valor de R$1.468,99 (mil quatrocentos de sessenta e oito
reais e noventa e nove centavos), conforme Memorando nº 147/2018 –
DILOG/DAF/SEMMAS e Parecer nº 394/2018 – ASJUR/SEMMAS.
À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, solicitando ratificação.
Manaus, 03 de julho de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de junho de 2018.

Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso I, da
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
Processo nº 2018.15848.15906.0.000537, no valor de R$ 1.468,99 (mil
quatrocentos de sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Manaus, 03 de julho de 2018.
Processo nº 2017.15848.15906.0.001286
Interessado: SEMMAS | Empresa de Jornais Calderaro LTDA
Assunto: Inexigibilidade de Licitação.
DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo nº
2017.15848.15906.0.001286 de interesse da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS,
Fica declarado INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com
fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para a
contratação da Empresa de Jornais Calderaro LTDA, visando
atendimento das necessidades desta SEMMAS, em matéria da mídia
informativa do mercado, com acompanhamento imediato das notícias
veiculadas nos jornais, tornando-se imprescindível para o embasamento
dos pareceres e acompanhamento de todas as mudanças que ocorrem
no mundo e em nosso município, no valor de R$ 652,80 (seiscentos e
cinquenta e dois reais e oitenta centavos),conforme Memorando nº
588/2017 – DAF/SEMMAS e Parecer nº 357/2017 – ASJUR/SEMMAS.
À consideração do Senhor Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, solicitando ratificação.

T N NETO EIRELI - EPP torna público que recebeu da SEMMAS a
LMO n o 004/2012-5 sob o processo n 0 2012/4933/6187/00028, que
autoriza a Atividade Serviços, com a finalidade Serviços de Manutenção
e Reparação Mecânica de Veículos Automotores e Instalação e
Manutenção de Sistema Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação E
Refrigeração em Unidades Terceirizadas. com validade de 12 meses,
sito na Av. Silves, N0 1344 – RAIZ, Manaus/AM.

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER

Manaus, 05 de maio de 2018.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER –
SEMJEL, no uso de suas atribuições legais, e
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso I, da
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
Processo nº 2017.15848.15906.0.001286, no valor de R$ 652,80
(seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

CONSIDERANDO o teor do Parecer de Análise n. 033/2018
do Departamento Jurídico da Comissão Municipal de Licitação/CML/PM de
13.06.2018, constante no Processo nº 2017/17428/17528/00038, relativo à
Tomada de Preços nº. 042/2017 - CML/PM.

Manaus, 05 de maio de 2018.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
RESOLVE:

PORTARIA N° 049/2018 - SEMINF / DAO.

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Tomada de Preços nº. 042/2017-CML/PM com deliberação final da
Comissão Municipal de Licitação – Subcomissão de Obras e Serviços de
Engenharia, contida no Parecer de Análise n. 033/2018 do
Departamento Jurídico/DJCML/PM de 13.06.2018;

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus,

II – ADJUDICAR objeto da Tomada de Preços nº.
042/2017-CML/PM, para “IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA E
REFORMA DA QUADRA E ÁREA SOCIAL NO MAUAZINHO,
localizados no (a) AV. RIO NEGRO, S/N, BAIRRO MAUAZINHO MANAUS/AM”, com prazo de 90 (noventa) dias corridos, à empresa FSB
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, vencedora do certame,
com valor global de R$ 235.719,05 (duzentos e trinta e cinco mil
setecentos e dezenove reais e cinco centavos);
III – Publica-se no Diário Oficial do Município;
IV – Encaminhar o processo à Diretoria de Administração
e Finanças, para demais providências.
Manaus, 29 de junho de 2018.

CONSIDERANDO a 205/2018 e o Termo de Contrato nº
069 – MANAUSCULT, firmado em 26/08/2017;
CONSIDERANDO o EMPENHO
MANAUSCULT, emitido em 26/12/2016;

nº

00965

–

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2016 / 16508 / 16697 / 00983, resolve:
SUSPENDER a partir de 18/06/2018, até ulterior
deliberação, o contrato celebrado entre o Município de Manaus e a
Empresa TRISEVEN – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO E
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - EIRELI, correspondente a
TOMADA DE PREÇOS nº 038/2016 CML/PM, referente ao Objeto:
REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DAS CASAS Nº
69 E 77, LOCALIZADAS NA RUA BERNARDO RAMOS - BAIRRO
CENTRO, EM MANAUS / AM.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 18 de
junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 059/2018 - SEMINF / GS
O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso
II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta do Auto do Processo nº
2018/17428/17490/00084-SEMINF, de 21.06.2018.

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, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor FRANCISCO
ANDRE DA SILVA, Auxiliar de Serviços Municipais/RDA, Matrícula nº
071.056-3C.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base
nos termos da cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Contrato da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do
Processo nº 2018/17428/17490/00084-SEMINF, de 21.06.2018.
4. VIGÊNCIA: a contar de 02.07.2018.

RESOLVE

Manaus, 21 de junho de 2018.

DISPENSAR, nos termos da cláusula oitava, letra “d” do
Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o
prestador de serviço temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide
do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
Matricula
071.056-3C

Nome
FRANCISCO ANDRE DA SILVA

A contar
02.07.2018

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, Manaus, 21 de junho de 2018.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 027, celebrado em 28.06.2018.
2.PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa RECHE
GALDEANO & CIA LTDA.
3.OBJETO: Serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
conforme Termo de Referência/SEMINF, Parecer nº 173/2018AJ/SEMINF, Pregão Eletrônico nº 120/2016/CAERD/RO e Ata de
Registro de Preços nº 035/2017/CAERD e seus anexos.
4.VALOR GLOBAL: R$ 1.355.436,00 (Hum milhão trezentos e
cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais).
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Manaus, quarta-feira, 4 de julho de 2018
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas iniciais decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o nº. 00755, datado de
12.06.2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 27101 –
15.451.0009.2006.0000 – 44903904 – Fonte nº. 01000000, no valor de
R$ 338.859,00 (Trezentos e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta nove
reais), ficando o restante a ser empenhado de acordo com a liberação
das cotas financeiras e no mesmo programa de trabalho.
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura.
Manaus, 28 de junho de 2018.

RESOLVE:
I – DESIGNAR, os servidores, STANLEY ALMEIDA
VENTILARI, matricula nº 11954 (Fiscal Titular) NILSON TEIXEIRA DOS
SANTOS, matrícula n° 11213 (Fiscal Titular), FIDELIS AGUIAR
ANDRADE, matricula n° 12361 (Fiscal Titular), ROOSIVELT VIANA
DOS REIS, matricula n° 11197 (Fiscal Suplente), para acompanharem e
fiscalizarem, os serviços referentes a execução do Contrato n°
006/2015 e seus aditivos, celebrado entre o Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS e a
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a Prestação de Serviços de
Locação de Veículos tipo Pick-Up, para atender as necessidades do
MANAUSTRANS.
II – ESTABELECER que durante o impedimento dos
fiscais titulares, respondem pelas atribuições desta Portaria o respectivo
suplente.
III - REVOGA-SE a portaria n°040/2017 publicada em 07
de junho de 2017.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
PORTARIA Nº. 053/2018 - PRE/MANAUSTRANS

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a contar do dia 05/03/2018
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Presidência do Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS,

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO –
MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei nº. 1.508/2010, de 21 de setembro de 2010 e pelo Decreto de
06 de janeiro de 2017.

Manaus, 29 de junho de 2018.

RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para
responder pelas atribuições da função de Supervisor, simbologia FG-3,
com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da função,
tendo em vista o afastamento do titular, em virtude de férias
regulamentares.
SERVIDOR TITULAR
SERVIDOR SUBSTITUTO
LUCIANO LIMA DA SILVA
LUIZ CLÁUDIO NOGUEIRA LIRA
CECÍLIO AUGUSTO C. AMARAL
PAULO LEÃO COSTA
FILHO
EDUARDO CERDEIRA DE
DENIS TOMAS FREITAS
OLIVEIRA
WESLEY SILVA OLIVEIRA
VICTOR CARDOSO DE ARRUDA

PERÍODO DE FÉRIAS
04/07/2018 A 02/08/2018

MANAUS PREVIDÊNCIA

04/07/2018 A 02/08/2018
04/07/2018 A 02/08/2018
04/07/2018 A 02/08/2018

PORTARIA N.º 105/2018 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito – MANAUSTRANS,
Manaus (AM), 03 de julho de 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA
– MANAUSPREV, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo
128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições
conferidas pelo inciso XIII, do artigo 22 da Lei nº 1.803/2013, e
CONSIDERANDO os cargos de provimentos efetivos
criados no âmbito da Manaus Previdência, pela Lei nº 1.803, de 29 de
novembro de 2013;
CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas
providências, visando o cumprimento dos procedimentos gerais para a
realização das avaliações do estágio probatório;

PORTARIA Nº. 054/2018 - PRE/MANAUSTRANS
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO –
MANAUSTRANS, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c Decreto de 06 de
janeiro de 2017.
nº 8.666/93.

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 67, da Lei Federal

CONSIDERANDO a necessidade de serem tomadas
providências, visando a regularização das comissões de avaliações do
estágio probatório,
RESOLVE:
I – CONSTITUIR, nos termos do artigo 9º, da Portaria nº
058/2016 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no DOM 3888, de
13/05/2016, COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, destinada a apurar a aptidão
e a capacidade para o desempenho das atribuições do cargo para o qual
foi nomeado o servidor identificado no anexo único deste ato, e
submetido ao estágio probatório.
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II – DETERMINAR que a Comissão a que alude o item
precedente, seja composta na mesma forma estabelecida no anexo
único que integra essa Portaria.
III - DETERMINAR que esta portaria entre em vigor a
contar da data da sua publicação, com efeitos retroativos a 02.01.2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

ONDE-SE LÊ:
SERVIDOR AVALIADO (A) : IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA
CARGO
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVA
MEMBRO SGEP
LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES
MEMBRO SGEP
SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO
AVALIADOR
THIAGO PIMENTEL DA SILVA

LEIA-SE:
SERVIDOR AVALIADO (A) : IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA
CARGO
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVA
MEMBRO SGEP
LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES
MEMBRO SGEP
SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO
AVALIADOR
PÁCIDO HENRIQUE DABELA DINELLY

Manaus, 03 de julho de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 29 de junho de 2018.

ANEXO ÚNICO
SERVIDOR AVALIADO (A) : LUCAS DE SOUZA BATALHA
CARGO
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVA
MEMBRO SGEP
DIANE KELLY MARINHO PEIXOTO
MEMBRO SGEP
SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO
AVALIADOR (A)
THIAGO PIMENTEL DA SILVA

(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no DOM,
datado de 03 de julho de 2018, edição 4392, páginas 40/41.

Processo n° 2018.17848.17891.0.001323
Interessado: MANAUS PREVIDÊNCIA
Assunto: Inexigibilidade de Licitação

(*) ERRATA

DESPACHO
Considerando o que consta no processo n.º 2018.17848.
17891.0.001323 de interesse da MANAUS PREVIDÊNCIA.
Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com
fundamento no art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei nº. 8.666/93, para
pagamento da inscrição dos servidores Andrey Nunes Sobrinho e Heron
Jeovalino Bivaqua de Moura, para participação do 18º Fórum
Internacional de Software Livre, a ser realizado na cidade de Porto
Alegre/RS, no período de 11 a 14 de julho de 2018, no valor total de R$
900,00 (novecentos reais).
Manaus, 21 de junho de 2018.

ERRATA da PORTARIA nº 135/2017 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM de 22 de setembro de 2017, Edição
4213, páginas 09 e 10, que trata da Comissão de Estágio Probatório,
especificamente ao servidor avaliado ITAMAR VILHENA JÚNIOR.
ONDE-SE LÊ:
SERVIDOR AVALIADO (A) : ITAMAR VILHENA JUNIOR
CARGO
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVA
MEMBRO SGEP
DIANE KELLY MARINHO PEIXOTO
MEMBRO SGEP
SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO
AVALIADOR
DANIELA CRISTINA DA EIRA CORREA BENEYON

LEIA-SE:
SERVIDOR AVALIADO (A) :ITAMAR VILHENA JUNIOR
CARGO
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVA
MEMBRO SGEP
DIANE KELLY MARINHO PEIXOTO
MEMBRO SGEP
SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS BENTO
AVALIADOR
MÁRCIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE
Manaus, 29 de junho de 2018.

(*) ERRATA
ERRATA da PORTARIA nº 093/2018 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM de 13 de junho de 2018, Edição
4381, páginas 37 e 38, que trata da Comissão de Estágio Probatório,
especificamente ao servidor avaliado IGOR MAKIO BRASIL
KANEHIRA.

(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no DOM,
datado de 03 de julho de 2018, edição 4392, página 40.
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Manaus, 07 de Junho de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de
Serviços nº 031/2018 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em
07/06/2018;
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa R. A. COMUNICAÇÕES LTDA- ME.
3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obrigase a prestar a CONTRATANTE o serviço locação de banheiros
químicos, para atender as despesas normais desta Fundação
Municipal de Cultura Turismo e Eventos-MANAUSCULT e
despesas oriundas de Emendas Parlamentares Municipais
Impositivas à LOA 2018, especificamente os apoios ao Festival
Folclórico realizado na Cidade de Manaus 2018, utilizando a Ata
de Registro de Preços nº 033/2017 – DIVRP/UGCM/SEMEF,
resultante do Pregão Eletrônico nº 164/2017-CML/PM. ITEM: 02
(500792)- serviço de locação de banheiros químicos tipo: luxo.
Unidade: Diária. Quantidade Estimada: 1.109. Preço unitário
registrado: R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove
centavos). ITEM: 03 (500793)-serviço de locação de banheiros
químicos tipo: standard. Unidade: Diária. Quantidade Estimada:
1.900. Preço unitário registrado: R$ 37,99 (trinta e sete reais e
noventa e nove centavos), pelo período de 04 (quatro) meses,
conforme especificações constantes no Termo de Referência do
Edital do Pregão Eletrônico nº 164/2017 – CML/PM e Ata de
Registro de Preços nº 033/2017 – DIVRP/UGCM/SEMEF, nos
termos e justificativas constantes nos autos.
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a
quantia de R$ 127.619,91 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e
dezenove reais e noventa e um centavos), de acordo com os
documentos que integram este Contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE00449 de
06/06/2018, empenho tipo 09, relativo a despesas normais, no valor
de R$ 116.222,91 (cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e dois
reais e noventa e um centavos), e nº 2018NE00450 de 06/06/2018,
empenho tipo 10, relativo a despesas de emendas parlamentares, no
valor de R$ 11.397,00 (onze mil, trezentos e noventa e sete reais),
sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº
13.392.0084.2119.0000 – Apoio ao Festival Folclórico realizado na
Cidade de Manaus, Fonte Recurso 01000000 – Recursos Ordinários,
Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos,
Congressos e Conferências. Valor global: R$ 127.619,91 (cento e
vinte e sete mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e um
centavos).
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002,
Decreto Municipal n° 3.246, de 28 de Dezembro de 2015, Edital do
Pregão Eletrônico nº 164/2017 – CML/PM, Despacho de
Homologação publicado no Diário Oficial do Município de Manaus,
edição 4257 de 04/12/2017, Ata de Registro de Preços nº 033/2017 –
DIVRP/UGPCM/SEMEF, publicada no Diário Oficial do Município de
Manaus, edição 4260 de 07/12/2017, Parecer Final da Assessoria
Jurídica da Comissão Municipal de Licitação – AJCML/PM de
22/11/2017, Parecer Jurídico nº 215/2018 – Projur/Manauscult,
Despacho autorizativo do Diretor Presidente desta Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, às fls.
01, nos termos e justificativas constantes no processo n°
2018/16508/16697/00389.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços
Comuns de Engenharia nº 38/2018, celebrado em 04.07.2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a
Empresa EXPANSÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP.
3. OBJETO: Por força do presente contrato a CONTRATADA obriga-se
à prestar a CONTRATANTE os Serviços Comuns de Engenharia
(Conservação Preventiva para a Cobertura do Paço Municipal da
Liberdade, localizado na Rua Gabriel Salgado, S/Nº -Centro de
Manaus), na forma identificada no Projeto Básico, anexo do Edital do
Pregão Presencial nº 012/2018-CML-PMM.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a
quantia de R$ 373.480,00 (trezentos e setenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais), de acordo com a proposta vencedora, a
ata circunstanciada, a planilha demonstrativa e outros documentos
que integram este contrato.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob os nºs 2018NE00498 de
03/07/2018, no valor de R$ 360.980,00 (trezentos e sessenta mil,
novecentos e oitenta reais), sob a rubrica orçamentária: Programa
Trabalho nº 13.391.0129.2209.000-Preservação, Ressignificação e
Salvaguarda do Patrimônio Cultural. Fonte do Recurso: 02240548 –
Restauro do Paço Municipal. Natureza da Despesa: 44905193Reformas, Benfeitorias ou Melhorias. Nota de Empenho nº
2018NE00496 de 03/07/2018, no valor de R4 12.500,00 (doze mil e
quinhentos reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho nº
13.391.0129.2209.000-Preservação, Ressignificação e Salvaguarda
do Patrimônio Cultural. Fonte do Recurso: 01000000 – Recursos
Ordinários.
Natureza da Despesa: 44905193- Reformas,
Benfeitorias ou Melhorias.
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Este contrato decorre do Despacho do
Senhor Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos-MANAUSCULT, às fls, 01, datado de
14/06/2018/2018, que homologou o Pregão Presencial nº 012/2018
–CML-PMM, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus de
12 de junho de 2018, edição 4380 e Diário Oficial da União-DOU de
19/06/2018, Edição nº 116, Parecer Final do Departamento Jurídico
da Comissão Municipal de Licitação – DJCML/PM de 06 de junho de
2018, Contrato de Repasse nº 837630/2016/MTUR/CAIXA, oriundo
do Processo nº 2656.1035645-59/2016, nos termos e justificativas
constantes no processo administrativo n°. 2018/16508/16697/00454.
7. PRAZO: O prazo para a execução do objeto do contrato será de 150
(cento e cinquenta) dias corridos, de acordo com a CI Nº 008/2018SEMINF, a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no
Diário Oficial do Município de Manaus e poderá chegar ao seu termo
final com a execução total do objeto do contrato e a consequente
liquidação da despesa. Em atendimento ao Projeto Básico o início e
término da obra serão estipulados na ordem de execução de serviço,
pela fiscalização, estando limitado dentro do prazo para a execução
do objeto do contrato.

7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, a
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu
termo final com a execução total do objeto do contrato e a
consequente liquidação da despesa.
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EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada
por seu Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de Paula, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013,
Decreto de 31 de julho de 2013, Lei nº 1.975 de 29 de abril de 2015, art.
22, IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações
complementares, Lei n° 2.214, de 04 de abril de 2017, que institui o
Sistema Municipal de Fomento à Cultura – SISCULT e o Decreto nº
4.047 de 03 de abril de 2018 que o regulamenta, Lei Federal 12.343 de
02 de dezembro de 2010 que institui o Plano Nacional de Cultura e o
inciso III, §1°, art. 216-A da Constituição Federal torna público o
presente Edital de concurso para a premiação de projetos voltados à
área das artes e cultura, excetuando-se algumas categorias relacionadas
ao audiovisual, nos termos e justificativas, constantes no Processo
Administrativo nº 2018/16508/16697/00311.
1.
MOTIVAÇÃO
1.1. O Sistema Municipal de Fomento à Cultura – SISCULT constituise em um modelo de políticas públicas para a cultura, operado por
meio de editais, tendo como objetivo o fomento às atividades
artístico-culturais no âmbito do Município de Manaus, através do
estímulo à produção, formação, difusão e desenvolvimento
cultural, assim como a promoção, a democratização e o acesso
aos bens culturais e, ainda, o estímulo às dinâmicas culturais
locais e a criação artística. O Edital N° 006/2018 - ConcursoPrêmio Manaus de Conexões Culturais se firma como uma das
forças propulsoras do desenvolvimento regional uma vez que
oportuniza aos artistas e à população a escolha de suas próprias
finalidades culturais ancorado, sobretudo, por metodologias de
alcance através de programas, projetos e ações de grande enlevo
e envergadura. Cabe à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos - MANAUSCULT apoiar e fomentar tais iniciativas, ao
mesmo tempo em que permite o incremento do sistema produtivo
da cultura contribuindo ainda mais para o fortalecimento de nossa
identidade cultural expresso em nossa diversidade, na diversidade
dos modos de fazer e de saberes.
2.
DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste Concurso a premiação de até 89 (oitenta e
nove) projetos voltados às artes e cultura, excetuando-se algumas
categorias relacionadas ao
audiovisual, com vistas ao
preenchimento da programação cultural do Município de
Manaus/AM.
2.2. Entende-se por “preenchimento da programação cultural” projetos
que sejam realizados no município de Manaus, incluindo aqueles
que visam a promoção, residência, intercâmbio e formação dos
artistas e produtores culturais manauaras em outras regiões
brasileiras e nacionalidades.
2.3. Através deste Edital, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos - MANAUSCULT pretende fomentar o desenvolvimento
de atividades culturais, nas mais diversas linguagens buscando
apoiar às manifestações das artes e cultura, permitindo aos
agentes culturais (de onde se inclui, como parte do sistema
produtivo da cultura, o próprio público) escolherem seus próprios
fins em cultura.
2.4. Todas as atividades decorrentes da realização dos projetos
contemplados deverão ser oferecidas gratuitamente à população.
2.5. O prazo para a realização dos projetos aprovados será de 1 (um)
ano a contar da data do recebimento dos recursos financeiros na
conta indicada pelo proponente conforme o disposto neste edital.
2.6. Cada projeto poderá ser inscrito uma única vez, em apenas 01
(uma) categoria e 01 (um) módulo financeiro. No caso de um
mesmo projeto ser inscrito duas vezes, em modalidades distintas
ou não, em versão impressa ou digital, a inscrição anterior será
desconsiderada e terá validade apenas a última inscrição
realizada. Em caso do mesmo projeto ser inscrito mais de 02
(duas) vezes, em modalidades distintas ou não, em versão
impressa ou digital, será desclassificado.
2.7. O total de recursos destinados para os fins deste Edital é de R$
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Parágrafo Primeiro. A exceção discriminada no item 2.1 deste Edital
referindo-se a algumas categorias relacionadas ao audiovisual, justificase pelo fato desta já possuir, dentro do planejamento do ano vigente, um
concurso em específico, cuja vedação fica circunscrita às seguintes
modalidades:
a)
Formato Telefilme (ficção e documentário);
b)
Formato Curta Metragem.
Parágrafo Segundo. Não estão previstos neste Edital, pagamentos de
gastos com reformas, melhorias ou manutenção de espaço físico
utilizado pelo proponente.
Parágrafo Terceiro. Para os projetos contemplados que visem a
produção de espetáculos, estes deverão oferecer gratuitamente à
população em geral, no mínimo, a estreia do referido espetáculo e mais
01 (uma) apresentação do mesmo.
Parágrafo Quarto. Para os projetos contemplados que visem a
produção de material (cd’s, dvd’s, livros, revistas, fanzines e outros),
estes devem disponibilizar o mínimo de 20 (vinte) unidades a ser
entregue à MANAUSCULT autorizando por escrito a exibição pública de
caráter cultural e sem fins lucrativos; à utilização do material em
equipamentos culturais do município, inclusive com permissão de
empréstimo aos usuários desses equipamentos; a doação das cópias a
entes da Administração Pública ou a entidades privadas sem fins
lucrativos e/ou outras que a Administração entender conveniente e
oportuna.
3.
DAS DEFINIÇÕES
3.1. Para fins deste Edital, entende-se que:
a)
PROJETOS CULTURAIS/OBJETOS DE ARTE são quaisquer
propostas culturais que contemplem as linguagens artísticas,
sejam elas de produção, formação, difusão, intercâmbio,
montagem, ocupação, residências artísticas, gravação de CD,
DVD, manutenção de atividades de grupos, companhias ou
coletivos culturais, publicação de obras, seminários, oficinas,
criação de obras em artes visuais, festivais, mostras, páginas de
web, periódicos, revistas entre outras, produzidas de forma isolada
ou integrada;
b)
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS: espaços temporários e específicos
de habitação entre artistas/criadores, grupos ou companhias de
artes que ensejem trocas, pertencimentos e reconhecimentos
entre eles, nos quais os artistas/criadores, grupos ou companhias
de artes, com seus trabalhos/intervenções problematizam
questões pertinentes aos seus modos de saber e fazer sua arte
experimentando possibilidades criativas geradas no seio desta
relação.
c)
OCUPAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL: conjunto de atividades
abrangendo ampla diversidade de expressões artístico-culturais,
tais como, teatro, música, circo, dança, audiovisual, artes visuais,
patrimônio cultural, entre outros, e distintas formas de ações, tais
como, apresentações artísticas, exposições, cursos, seminários,
exibições de filmes, saraus, residências artísticas, entre outras, a
serem desenvolvidas em equipamento cultural público ou privado,
de forma continuada durante período pré-estabelecido vistas a
promoção da diversidade cultural e a democratização de acesso.
d)
PROPONENTE são Pessoas Físicas ou Jurídicas responsáveis
pelos respectivos projetos inscritos no presente Edital.
4.
DAS INSCRIÇÕES
4.1. Para este Edital, podem se inscrever Pessoas Físicas ou Pessoas
Jurídicas.
4.2. Considera-se inscrição de pessoa física, aqueles maiores de 18
anos, capazes, brasileiros natos ou naturalizados, assim como
estrangeiros residentes há pelo menos 02 (dois) anos no Brasil,
neste último caso, comprovados através de contrato de locação do
imóvel em nome do residente estrangeiro ou cônjuge ou
comprovante de residência em nome do mesmo (água, luz, ou
telefone). No caso do estrangeiro, apresentar comprovante de
endereço em nome de terceiros ou não possuir contrato de locação
em seu nome, deverá apresentar declaração com assinatura
reconhecida em cartório, emitida pelo titular da conta de água, luz ou
proprietário do imóvel onde reside o estrangeiro, informando que o
proponente reside no endereço constante no documento de
comprovação da residência, podendo ainda apresentar declaração
emitida pelo Consulado do seu país de origem.
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4.3. Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica, aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou
contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o
desenvolvimento de atividades relacionadas à produção artística
e/ou cultural.
4.4. Cada concorrente poderá inscrever quantos projetos desejar,
obedecendo ainda ao disposto no item 2.6, podendo ser
contemplado com até 02 (dois) projetos neste edital desde que em
categorias e módulos financeiros distintos, com exceção de
cooperativas de produtores, cooperativas de artistas, associações,
federações e demais representações legais de categorias
artísticas, desde que assim apresentem-se no Formulário de
Inscrição. Cooperativas, associações, federações ou entidades
com representação legal poderão inscrever quantos projetos
quiserem de cada artista e/ou grupo representado, e será
obedecido o limite de até 02 (dois) projetos contemplados em
categorias e módulos financeiros distintos de cada artista e/ou
grupo representado no presente Edital.
Parágrafo Único. No caso de inscrições feitas por cooperativas,
associações, federações ou entidades com representação legal, deverá
ser especificado, obrigatoriamente, o nome do grupo, artista ou
associado que está sendo representado, bem como, declaração de
representação com assinatura reconhecida em cartório, acompanhada
de documento de identificação do representado, que comprove o vínculo
entre o artista ou o grupo representado e a associação, federação ou
entidade de representação de categorias artísticas e/ou cooperativas de
produtores ou artistas aqui denominadas proponentes.
4.5. A proposta deverá conter todas as informações solicitadas no
Anexo I deste Edital.
4.6. As inscrições poderão ser feitas:
4.6.1. Em versão impressa, entregue no endereço abaixo, no setor de
protocolo da MANAUSCULT, cujos projetos deverão estar
devidamente encadernados, envelopados, lacrados e identificados
da seguinte maneira:
a)

DESTINATÁRIO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
- MANAUSCULT
EDITAL Nº 006/2018 - CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM
A/C DIRETORIA DE CULTURA

b)

REMETENTE:
TÍTULO DO PROJETO
MÓDULO FINANCEIRO
NOME COMPLETO DO PROPONENTE
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE

4.6.2. Em
versão
digital,
enviado
para
o
e-mail
editaldeconexoesculturais@gmail.com em um ÚNICO ARQUIVO,
OBRIGATORIAMENTE em formato PDF e necessariamente na
ordem descrita no subitem 4.10, com tamanho máximo de até
12MB e informando no campo “Assunto” o nome do projeto
inscrito e o módulo financeiro pretendido.
Parágrafo Primeiro. A MANAUSCULT não se responsabiliza por
inscrições que não sejam concluídas por problemas com servidores,
provedores de acesso, transmissão de dados, linha de comunicação ou
por lentidão nos servidores.
4.7. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e
pelos documentos entregues, bem como pelo projeto apresentado,
não podendo ser alterados ou substituídos após a formalização da
entrega no protocolo da MANAUSCULT ou no envio da versão
digital, salvo à exceção disposta no item 2.6 deste edital.
4.8. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
4.9. O prazo para recebimento das propostas impressas e/ou
digitais é de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de
publicação deste Edital.
4.10. Todos os projetos inscritos deverão conter:

a)

Anexo I – Formulário de Inscrição devidamente preenchido e
assinado, disponível em http://manauscult.manaus.am.gov.br/;
b)
Anexo II - Carta de Anuência de todos os profissionais citados na
ficha técnica, disponível em http://manauscult.manaus.am.gov.br/,
incluindo as Pessoas Jurídicas prestadoras dos serviços (estúdios,
empresas de assessoria etc), se for o caso. Para os profissionais
citados na ficha técnica que utilizem nome artístico, a carta de
anuência deverá informar, além do nome artístico, o nome
completo conforme o Registro Civil;
c)
Projeto técnico contendo: Apresentação, Objetivos, Justificativa,
Cronograma de execução, Plano estratégico de divulgação,
Orçamento Analítico, Proposta de Contrapartida e Ficha Técnica;
d)
Curriculum do proponente e de todos os profissionais citados na
ficha técnica;
e)
Portfólio do proponente contendo matérias de jornais e/ou revistas
e/ou críticas, legíveis, com identificação do veículo/mídia de
imprensa e data de veiculação do conteúdo. É impreterível que no
portfólio apresentado seja possível identificar nominalmente o
proponente do projeto e que se possa fazer a aferição de sua
atuação na área artística e/ou cultural. O portfólio poderá ser
apresentado impresso ou em mídia digital (Pen Drive ou CD-R)
contendo os documentos em formatos PDF ou JPEG;
f)
Cópia de RG e CPF do proponente, se pessoa física. Cópia do
CNPJ, Cópia do RG e do CPF do representante legal, cópia do
contrato social ou suas alterações consolidadas ou cópia do
Estatuto, se pessoa jurídica.
g)
Informações adicionais que possam acrescentar dados sobre o
projeto ou que sejam específicas e/ou complementares ao projeto;
4.11. Além dos documentos relacionados no subitem 4.10, os projetos
deverão conter a seguinte documentação específica, conforme o
caso:
a)
Para projetos de intercâmbio, residência ou com apresentações
em espaços já delimitados no projeto: Carta Convite ou Carta de
Aceite da instituição/espaço onde o proponente irá desenvolver o
projeto;
b)
Para grupos, companhias ou artistas que queiram ser
representados por Pessoa Jurídica: Declaração ou Procuração do
artista ou grupo representado identificando o proponente como
seu Representante Legal para fins deste Edital, anexando ainda
cópia do RG e CPF do representado;
c)
Para projetos cujo objetivo sejam a circulação de objetos de arte
(espetáculos de teatro, dança, circo, música, performance etc):
enviar um vídeo contendo o trabalho proposto na íntegra. Para
inscrições em versão impressa, o vídeo deverá estar em CD ou
DVD nos formatos de MP4 ou Wave. Para inscrições em versão
digital o proponente deverá apresentar o link de acesso no Vimeo
ou Youtube. Caso o proponente não queira disponibilizar
publicamente seus vídeos, este deverá informar o link de acesso
com o devido login e senha para consulta privada;
d)
Para projetos que visem a realização de festivais e/ou mostras:
comprovar a realização de pelo menos 03 (três) edições através
de portfólio, material gráfico, matérias de jornais, críticas, revistas
e outros;
e)
Para projetos que visem a publicação de livros, inéditos ou não
inéditos, físicos ou digitais: apresentar no mínimo as 40 (quarenta)
primeiras páginas ou 50% da obra total a ser publicada. No caso
dos livros a serem impressos, os proponentes deverão informar a
tiragem, dimensões e especificações técnicas da impressão. Em
caso de publicação em plataforma digital, o proponente deverá
informar o endereço eletrônico desta;
f)
Para projetos que visem a realização de atividades formativas
(cursos, oficinas etc): apresentar as propostas pedagógicas
(ementas) de tais atividades.
g)
Para projetos que visem a realização de ocupação artística e/ou
cultural em equipamentos culturais, apresentar o Anexo III – Projeto
Curatorial devidamente preenchido, contendo: justificativa para
escolha do equipamento cultural; detalhamento técnico do
equipamento cultural escolhido com fotos e demais informações
acerca da infraestrutura disponível no local; conceito curatorial da
proposta de ocupação artística; detalhamento da programação e das
atividades a serem desenvolvidas no equipamento cultural durante o
período da ocupação; carta de anuência do equipamento cultural;
Parágrafo único. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou
com prazo de validade vencido.
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5.
DOS PRÊMIOS, VALORES E PROJETOS CONTEMPLADOS
5.1. O valor total do presente Edital é de R$ 2.600.000,00 (dois
milhões e seiscentos mil reais), contemplando até 89 (oitenta e
nove) projetos culturais nas seguintes categorias:
a)
CATEGORIA A: PRODUÇÃO – Criação de produtos culturais ou
objetos de arte inéditos, tais como criação e montagem de
espetáculos de teatro, dança, circo, ópera, performances e shows
musicais, contemplando ainda a gravação de cd´s, dvd’s, produção
de livros, revistas, fanzines, esculturas, quadros, entre outros;
b)
CATEGORIA B: FORMAÇÃO – Projetos voltados às atividades
formativas de caráter educativo, pedagógico e de pesquisa nas
áreas da cultura e das artes em geral a serem realizados no
município de Manaus, como cursos, oficinas, seminários, festivais,
mostras, publicações, manutenção de grupos/cia, registro e
memória, entre outros.
c)
CATEGORIA C: DIFUSÃO– Circulação de produtos culturais ou
objetos de arte não inéditos, tais como remontagens de
espetáculos, temporadas artísticas, exposições de arte, entre
outros, a serem realizados no município de Manaus.
d)
CATEGORIA D: RESIDÊNCIAS E INTERCÂMBIOS – Projetos de
residências artísticas e intercâmbios entre artistas criadores, grupos
e companhias de artes cênicas, além da previsão de participação
em seminários, feiras, festivais, congressos, oficinas, cursos, e
outros, que promovam um trabalho de integração entre profissionais
e/ou coletivos em todo o território regional, nacional e internacional.
e)
CATEGORIA E: OCUPAÇÃO ARTÍSTICA E/OU CULTURAL EM
EQUIPAMENTOS CULTURAIS – Projetos que apresentem um
conjunto de atividades com ampla diversidade de expressões
artístico-culturais e distintas formas de ações, tais como,
apresentações artísticas, exposições, cursos, seminários,
exibições de filmes, saraus, residências artísticas, entre outros. O
proponente é livre para apresentar sua proposta de programação
para o equipamento cultural escolhido respeitando as seguintes
diretrizes: o equipamento cultural objeto da ocupação deverá ser
de natureza pública (municipal) ou privada; a programação deverá
acontecer de forma continuada contendo minimamente atividades
de sexta a domingo durante o período de 03 meses; a
programação deverá abranger diversas expressões artísticoculturais e conter minimamente atividades de capacitação técnica
e/ou artística e atividades para o público infanto-juvenil.
5.2. A distribuição dos prêmios será realizados de acordo com os
seguintes valores e quantitativos:
CATEGORIA

MÓDULO FINANCEIRO
MÓDULO 01
R$ 10.000,00
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
R$ 30.000,00
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 60.000,00
(Sessenta mil reais)

PROJETOS
CONTEMPLADOS

VALOR TOTAL DO
MÓDULO FINANCEIRO

Até 12 (doze)

R$ 120.000,00
(Cento e vinte mil reais)

R$ 480.000,00
Até 16 (dezesseis) (Quatrocentos e oitenta mil
reais)
R$ 360.000,00
Até 06 (seis)
(Trezentos e sessenta mil
reais)
R$ 960.000,00
VALOR DA CATEGORIA A: PRODUÇÃO
(Novecentos e sessenta mil
reais)
MÓDULO 01
R$ 60.000,00
R$ 10.000,00
Até 06 (seis)
(Sessenta mil reais)
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
CATEGORIA B:
R$ 90.000,00
R$ 30.000,00
Até 03 (três)
FORMAÇÃO
(Noventa mil reais)
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Até 01 (um)
(Sessenta mil reais)
(Sessenta mil reais)
R$ 210.000,00 (Duzentos e
VALOR DA CATEGORIA B: FORMAÇÃO
dez mil reais)
MÓDULO 01
R$ 170.000,00
R$ 10.000,00
Até 17 (dezessete)
(Cento e setenta mil reais)
(Dez mil reais)
MÓDULO 02
R$ 270.000,00
CATEGORIA C:
R$ 30.000,00
Até 09 (nove)
(Duzentos e setenta mil
DIFUSÃO
(Trinta mil reais)
reais)
MÓDULO 03
R$ 240.000,00
R$ 60.000,00
Até 04 (quatro)
(Duzentos e quarenta mil
(Sessenta mil reais)
reais)
R$ 680.000,00
VALOR DA CATEGORIA C: DIFUSÃO
(Seiscentos e oitenta mil
reais)
MÓDULO 01
R$ 40.000,00
R$ 10.000,00
Até 04 (quatro)
(Quarenta mil reais)
(Dez mil reais)
CATEGORIA D:
MÓDULO 02
R$ 90.000,00
RESIDÊNCIAS E
R$ 30.000,00
Até 03 (três)
(Noventa mil reais)
INTERCÂMBIOS
(Trinta mil reais)
MÓDULO 03
R$ 120.000,00
R$ 60.000,00
Até 02 (dois)
(Cento e vinte mil reais)
(Sessenta mil reais)
CATEGORIA A:
PRODUÇÃO

VALOR DA CATEGORIA D: RESIDÊNCIAS E INTERCÂMBIOS
MÓDULO 04
CATEGORIA E:
R$ 75.000,00
Até 04 (quatro)
OCUPAÇÃO
(Setenta e cinco mil reais)
ARTÍSTICA E/OU
MÓDULO 05
CULTURAL EM
R$ 100.000,00
Até 02 (dois)
EQUIPAMENTOS
(Cem mil reais)
CULTURAIS
VALOR DA CATEGORIA E: OCUPAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS
TOTAL

R$ 250.000,00
(Duzentos e cinquenta mil
reais)
R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais)
R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais)
R$ 500.000,00
(Quinhentos mil reais)
R$ 2.600.000,00
(Dois milhões e
seiscentos mil reais)

5.3. Serão selecionados os projetos que atenderem de modo
satisfatório todos os requisitos previstos, obedecendo ao
quantitativo de prêmios estipulado no item 5.2.
5.4. O pagamento do prêmio será efetuado em parcela única,
depositado obrigatoriamente na conta bancária (conta corrente) do
proponente Pessoa Física ou Jurídica, descontados os tributos
previstos na legislação em vigor.
5.5. No pagamento à Pessoa Jurídica a conta corrente deverá estar no
nome da empresa. Para o Micro Empreendedor Individual (MEI)
será exigida a conta vinculada ao CNPJ.
Parágrafo único. Os pagamentos às pessoas físicas sofrerão os
descontos previstos em lei, com base na tabela do Imposto de Renda
vigente em 2018. Qualquer alteração na legislação até o momento em
que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos
valores que serão depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica,
embora não sofram retenção na fonte, não estão isentos de tributação.
5.6. A Comissão de Seleção poderá não utilizar todo o orçamento
previsto para o Edital N° 006/2018 - Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais se julgar que os projetos apresentados não
atendem aos objetivos e critérios estabelecidos neste Edital.
5.7. Conforme o disposto no art. 10 do Decreto nº 4.047 que
regulamenta o SISCULT, em caso de não preenchimento do
número total de vagas em alguma das 05 (cinco) categorias
dispostas no subitem 5.2, a Comissão de Seleção poderá sugerir
ao Diretor-Presidente da MANAUSCULT o remanejamento dos
valores de prêmios para os projetos suplentes entre categorias do
edital, se julgar que os projetos apresentados não atendem aos
critérios de seleção realizando assim a redistribuição dos prêmios,
desde que respeitados os princípios, objetivos e dotação
orçamentária deste edital.
6.
DAS VEDAÇÕES
6.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a)
Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria
possuam relações de parentesco com membros da Comissão de
Seleção e com servidores da MANAUSCULT até 3º grau;
b)
Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos;
c)
Servidores da MANAUSCULT ou pessoas que possuam
parentescos com estes até o 3º grau, com exceção de servidores
que se encontram aposentados (inativos);
d)
Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com
membros da Comissão de Seleção até o 3º grau;
e)
Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de
Seleção;
f)
Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido;
g)
Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
h)
Concorrentes contemplados pelos Editais realizados pela
MANAUSCULT nos exercícios anteriores e que estejam
inadimplentes ou que estejam em situação irregular junto a
MANAUSCULT, aos órgãos da União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, até o término das inscrições;
i)
A troca do proponente;
j)
Qualquer alteração que implique em modificação das informações,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto;
k)
Órgãos públicos, escolas e academias.
7.
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
7.1. As propostas serão avaliadas em 03 (três) etapas:
a)
Etapa 1: habilitação de projetos pela Comissão Técnica, de
caráter eliminatório;
b)
Etapa 2: avaliação de projetos pela Comissão de Seleção, de
caráter classificatório;
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c)
Etapa 3: análise documental, de caráter eliminatório.
7.2. A análise e habilitação da documentação e das propostas serão
feitas por uma Comissão Técnica, designada pelo DiretorPresidente da MANAUSCULT para este fim obedecendo aos
critérios técnicos e objetivos expressos neste edital, a partir da
documentação apresentada confirme o subitem 4.10.
7.3. Os projetos habilitados pela Comissão Técnica serão submetidos
aos membros da Comissão de Seleção para a etapa de avaliação
obedecendo aos critérios expressos nos subitens 7.8 e 7.9.
7.4. Cada projeto será analisado por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissão de Seleção.
7.5. A Comissão de Seleção será composta por 07 (sete) membros,
sendo:
a)
02 (dois) membros representantes da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, a ser designado
pelo Diretor-Presidente da MANAUSCULT;
b)
05 (cinco) membros representantes da Sociedade Civil, com
notório conhecimento na área das artes e/ou cultura, indicados por
agentes culturais e/ou por instituições culturais, universidades e/ou
entidades representativas ligadas à área das artes e cultura, a
serem nomeados pelo Diretor-Presidente da MANAUSCULT.
7.6. Em caso de sobreposição de indicações, caberá ao DiretorPresidente da MANAUSCULT a indicação de outros nomes
visando à composição completa das comissões, que são
soberanas quanto às suas decisões.
7.7. A Comissão de Seleção poderá indicar, além das propostas
aprovadas, propostas consideradas suplentes. Os projetos
considerados suplentes serão contemplados em caso de perda do
direito de algum dos projetos selecionados ou na hipótese do
proponente contemplado não comparecer para assinar o Termo
de Concessão de Apoio Financeiro ou recusar-se a fazê-lo, ou não
apresentar todos os documentos solicitados.
7.8. A avaliação dos projetos levará em conta os seguintes critérios,
com o mesmo peso e com pontuação específica, totalizando o
máximo de 100 (cem) pontos:
a)
Excelência técnica e relevância cultural da proposta (0 – 30);
b)
Aspectos de criatividade e de inovação (0 – 20);
c)
Exequibilidade orçamentária (0 - 20);
d)
Qualificação dos profissionais envolvidos (0 – 15);
e)
Proposta de Contrapartida (0 - 15).
De 0 a 20 Pontos: Projeto Insuficiente
De 21 a 40 Pontos: Projeto Insatisfatório
De 41 a 60 Pontos: Projeto Regular
De 61 a 80 Pontos: Projeto Bom
De 81 a 100 Pontos: Projeto Excelente
7.9. A análise dos critérios acima deverá levar em consideração os
seguintes conceitos:
a)
Excelência técnica e relevância cultural da proposta: entendese por excelência técnica e relevância cultural, um projeto que
possa ser reconhecido e tomado como modelo, em sua área
artística ou cultural, por seu conceito e conteúdo, por seu conjunto
de atributos técnicos e estéticos, por sua capacidade de preencher
lacunas ou suprir carências constatadas com justa conveniência e
oportunidade primando pela qualidade do projeto em termos de
abordagem cultural e/ou artística.
b)
Aspectos de criatividade e de inovação: uso de criatividade e
elementos inovadores do ponto de vista estético e/ou temático.
Identificação e reconhecimento de oportunidades, escolha pelas
melhores opções, capacidade de empreender e assumir riscos,
criticidade e pensamento estratégico que permitam a solução de
problemas ou demanda visando o aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novos processos, modelos,
bens ou serviços.
c)
Exequibilidade orçamentária: compreende a viabilidade técnica
do projeto sob o ponto de vista dos gastos aferidos, a relação
custo-benefício, sua execução e a adequação ao objeto e
objetivos previstos neste Edital. O valor total do orçamento do
projeto deverá ser o valor integral do módulo financeiro, ou seja,
100% do valor estabelecido conforme subitem 5.2 deste Edital,
cabendo à desclassificação do proponente caso o valor
apresentado no projeto seja inferior. Caso o valor do projeto seja
superior ao módulo financeiro, o proponente deverá informar as
fontes de recursos que irão complementar e possibilitar a
realização do projeto para que a Comissão de Seleção tenha
condições de avaliar a exequibilidade do mesmo.

d)

e)

7.10.
7.11.
7.12.

7.13.
7.14.

7.15.

7.16.

Qualificação dos profissionais envolvidos: aptidão do proponente
e da equipe apresentada na ficha técnica para realizar a gestão e
execução do projeto proposto através da análise da carreira dos
profissionais citados, verificando a coerência ou não em relação às
atribuições que serão executadas por eles no projeto.
Proposta de Contrapartida: contrapartida social que se reverta
em benefício à população, que possua elevada qualidade técnica
e impacto perante a comunidade atingida. A contrapartida deve
observar aspectos de consistência e abrangência da proposta de
atividades ou serviços a serem realizados pelo proponente com
seus próprios recursos, como forma de retribuir à sociedade os
recursos a ele fornecidos por meio deste Edital. As
obrigatoriedades referentes à quantidade mínima de
apresentações gratuitas e à entrega de materiais a serem
realizadas pelo proponente sobre as quais versam o Parágrafo
Terceiro e o Parágrafo Quarto do item 2 deste edital não se
configuram como contrapartida, sendo estas condicionantes à
participação neste certame.
Serão selecionados os projetos que obtiverem as maiores
pontuações na avaliação da Comissão de Seleção.
Será considerada a nota de 61 (sessenta e um) pontos como nota
mínima para classificação. Os projetos que não atingirem esta
nota estarão automaticamente desclassificados.
Serão desclassificados os projetos que receberem nota “zero” em
algum dos critérios de julgamento estabelecidos no item 7.8 e 7.9.
Neste caso, a nota deverá ser devidamente justificada pela
Comissão de Seleção.
Cada membro da Comissão de Seleção atribuirá uma única nota
para cada item respectivo da proposta avaliada incluindo
argumentos que justifiquem sua avaliação geral.
A nota final de cada projeto será a média aritmética simples das
notas atribuídas pelos avaliadores, sendo esta, bem como aquelas
atribuídas pelos avaliadores do projeto de acesso exclusivo do
proponente mediante solicitação formal e protocolada na
MANAUSCULT.
Em caso de empate será considerada a maior nota média
aritmética no item “Excelência Técnica e relevância cultural da
proposta”. Permanecendo o empate serão consideradas as notas
médias dos critérios subsequentes conforme o disposto no
subitem 7.8 até que haja o desempate.
Persistindo o empate entre as notas, a Comissão de Seleção, por
maioria absoluta, estabelecerá o desempate a partir de critérios
estabelecidos por eles e explicitados em ata.

Parágrafo Primeiro. Os projetos que não forem apresentados de acordo
com o previsto neste edital e que, por ventura tenham sido erroneamente
habilitados e/ou classificados pelas comissões técnica e de seleção,
quando percebido o equívoco serão inabilitados ou desclassificados
independente do estágio no qual se encontre o processo de avaliação
deste Edital (habilitação, avaliação ou análise documental), incluindo a
fase de homologação.
8.
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos
resultados.
8.2. O resultado da Etapa 2: avaliação de projetos pela Comissão de
Seleção, de caráter classificatório, conterá a lista geral dos
classificados e não classificados constando o nome do proponente,
nome do projeto, categoria, módulo financeiro e nota final.
8.3. A divulgação do resultado final será feita no endereço eletrônico
manauscult.manaus.am.gov.br e no Diário Oficial do Município
(D.O.M.).
8.4. Para cada etapa, após a data da divulgação do resultado, será
concedido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que os
proponentes inabilitados possam interpor recursos, os quais
deverão ser entregues por escrito (explicando o argumento em
questão) e protocolado no endereço discriminado no item 4.6,
destinados aos Presidentes das Comissões Técnica ou de
Seleção, conforme o caso, designados por esta Fundação.
8.5. Os recursos serão avaliados pelos Presidentes das Comissões
Técnica ou de Seleção, conforme o caso, juntamente com, pelo
menos, mais 01 (um) membro das ditas comissões.
8.6. Durante a fase recursal não será permitida a juntada e
complementação de documentos obrigatórios constantes no item
4.10, e não enviados pelo proponente no momento da inscrição.
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Parágrafo Único. Para contabilização dos prazos estabelecidos neste
item, serão consideradas as publicações do Diário Oficial do Município
(D.O.M.).
9.
DOS PROJETOS CLASSIFICADOS
9.1. Os projetos classificados na Etapa 2 serão automaticamente
conduzidos a Etapa 3 devendo estes enviarem para o
endereço indicado no item 4.6, no prazo de até 10 (dez)
dias corridos, improrrogáveis, a contar da data de publicação
do resultado final da Etapa 2 logo após as fases
recursais no Diário Oficial do Município (D.O.M), os seguintes
documentos:
9.1.1. Proponente Pessoa Física:
a)
Cópia do RG e CPF;
b)
Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado com data
de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de energia,
água ou telefone) em nome do proponente ou de parente de
primeiro grau. Caso o proponente não possua comprovante de
residência em seu nome ou de parente de primeiro grau, este
deverá apresentar o Anexo V - Declaração de Residência em
Nome de Terceiros devidamente preenchido e assinado pelo
proprietário do imóvel, comprovante de residência atualizado do
proprietário do imóvel e cópia do documento de identificação civil
(RG, CNH, CTPS ou similares contendo fotografia) do proprietário
do imóvel;
c)
Cópia do cartão bancário BRADESCO conforme exigido pelo
Decreto n° 9.406 de 19/12/2007 ou cópia do Contrato de Abertura
de Conta Corrente no mesmo banco;
d)
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida, obtida através do
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
e)
Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não
contribuintes, válida, obtida através do endereço eletrônico
www.sefaz.am.gov.br;
f)
Certidão Negativa Municipal (SEMEF), válida, obtida através do
endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br;
g)
Para os proponentes que realizaram a inscrição na versão digital:
entregar todos os documentos acima elencados e mais aqueles
outros listados no item 4.10 em versão impressa.
9.1.2. Proponente Pessoa Jurídica:
a)
Cópia do RG e CPF do representante legal;
b)
Cópia de 01 (um) comprovante de domicílio comercial atualizado
com data de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de
energia, água ou telefone) em nome da Pessoa Jurídica. Caso o
proponente pessoa jurídica não possua comprovante de domicílio
comercial em seu nome, este deverá apresentar o contrato de
locação do imóvel e o comprovante atualizado em nome do
locatário;
c)
Cópia do cartão bancário BRADESCO, conforme exigido pelo
Decreto n° 9.406 de 19/12/2007, em nome da empresa e/ou
entidade ou cópia do Contrato de Abertura de Conta Corrente no
mesmo banco;
d)
Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria, (ambos
devidamente registrados no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos- RTD), Contrato Social ou Requerimento de
Empresário, bem como suas alterações contratuais;
e)
Comprovante de inscrição no CNPJ;
f)
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, válida, obtida através do
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
g)
Certidão Negativa de débitos de Tributos Estaduais (SEFAZ) para
contribuintes ou não contribuintes, válida, obtida através do
endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br;
h)
Certidão Negativa de débitos de tributos municipais (SEMEF),
válida,
obtida
através
do
endereço
eletrônico
www.semef.manaus.am.gov.br;
i)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço eletrônico
www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp;
j)
Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do
endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/.
k)
Para os proponentes que realizaram a inscrição na versão
digital: entregar todos os documentos acima elencados
e mais aqueles outros listados no item 4.10 em versão
impressa.

Parágrafo Primeiro. Para projetos de formação, intercâmbio ou
residências artísticas a serem realizadas no exterior, o proponente
deverá enviar cópia do Passaporte válido e do Visto de todos os
viajantes, caso o destino exija tais documentos de entrada no país, no
prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, improrrogáveis, a contar da
data de publicação do resultado final.
Parágrafo Segundo. O proponente fica ciente de que todas as certidões
relacionadas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 deverão estar válidas durante todo o
processo de formalização do pagamento até o seu recebimento.
Parágrafo Terceiro. A ausência de manifestações e/ou a não entrega
da documentação mencionada nos itens 9.1.1 e 9.1.2 nos prazos
estabelecidos será tomada como desistência da participação do
proponente do Edital N° 006/2018 - Concurso-Prêmio Manaus de
Conexões Culturais.
Parágrafo Quarto. De acordo com o artigo 43 da Lei nº 123/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certame licitatórios deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal
no prazo estabelecido neste edital, mesmo que esta apresente alguma
restrição devendo ser observado pelo proponente os requisitos exigidos
no citado artigo e nos seus parágrafos 1º e 2º.
10. DA CONTRAPARTIDA
10.1. Os proponentes contemplados no Edital Nº 006/2018 – ConcursoPrêmio Manaus de Conexões Culturais, além de concluírem o
projeto conforme apresentado, deverão oferecer à MANAUSCULT
a(s) contrapartida(s) indicada(s) no corpo do projeto inscrito e que
será(ão) proporcionada(s) gratuitamente à população em geral, na
programação cultural do Município de Manaus, em data e local
indicados pelo proponente e autorizado pela MANAUSCULT.
10.2. Em caso de não cumprimento da contrapartida por parte do
proponente contemplado, este fica obrigado a devolver o valor
integral do prêmio, acrescido de juros e correção monetária, bem
como, impedido de prestar serviços à Administração Pública
Municipal pelo prazo de 2 (dois) anos.
10.3. O agendamento da contrapartida deverá ser comunicado por meio
de ofício, protocolizado na sede da MANAUSCULT, em até 15
(quinze) dias corridos antes da sua realização. O ofício deverá
especificar o nome do projeto, o contato do responsável e todas
as informações necessárias para o seu acompanhamento por
parte da MANAUSCULT. O objetivo do agendamento, além do
acompanhamento da execução dos projetos contemplados e suas
contrapartidas, é apoiar a divulgação dos mesmos.
Parágrafo único. As contrapartidas deverão ser executadas conforme
descrito no projeto inscrito e selecionado.
10.4. A realização das contrapartidas não serão validadas sem a
anuência prévia da MANAUSCULT que deverá, em resposta ao
ofício, dar o autorizo para a realização.
10.5. O proponente deverá elaborar um relatório de cumprimento do
objeto e contrapartidas do projeto, a ser enviado à MANAUSCULT
para apreciação e finalização do processo.
10.6. As contrapartidas podem ou não ser acompanhadas in loco por
um representante da MANAUSCULT para efeitos fiscalizatórios.
11. DAS OBRIGAÇÕES
11.1. É dever do responsável pelo projeto premiado cumprir fielmente o
disposto no Termo de Concessão de Apoio Financeiro e realizar
todas as atividades nas formas e condições em que foram
selecionadas.
11.2. É obrigatória a inserção da logomarca da MANAUSCULT e
Prefeitura de Manaus nas peças promocionais, bem como menção
ao apoio recebido em entrevistas e outros meios de comunicação
disponíveis ao beneficiado. As logomarcas serão disponibilizadas
a todos os contemplados através de e-mail.
11.3. As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.
11.4. As peças gráficas, bem como os spots de rádio e tv, se houver,
além do uso da marca da MANAUSCULT deverão obedecer às
medidas disponíveis no site da MANAUSCULT.
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11.5. Os contemplados deverão, obrigatoriamente, submeter os
materiais de divulgação do projeto à aprovação da
MANAUSCULT.
11.6. No caso da necessidade de alteração do projeto durante o período
de realização, os contemplados deverão solicitar à
MANAUSCULT autorização para as modificações com
antecedência de 30 (trinta) dias corridos, via ofício, acompanhada
de justificativa assinada pelo proponente, desde que a solicitação
não descaracterize a natureza e a qualidade do projeto na forma
em que foi selecionado. A Diretoria de Cultura da MANAUSCULT
terá até 15 (quinze) dias corridos para realizar a análise da
solicitação, deferindo-a ou não.
11.7. Ficam sob responsabilidade dos contemplados todos os contratos,
os custos, direitos autorais, de imagem, encargos e demais
despesas operacionais, não cabendo à MANAUSCULT nenhum
custo adicional.
11.8. Os proponentes devem, obrigatoriamente, realizar o agendamento
da execução do projeto (objeto e contrapartidas) por meio de
ofício na sede da MANAUSCULT, em até 15 (quinze) dias
corridos antes da sua realização. O ofício deve especificar o nome
do projeto, o contato do responsável e todas as informações
necessárias para o seu acompanhamento por parte da
MANAUSCULT.
Parágrafo Único. A realização das atividades do projeto (objeto e
contrapartidas) não serão validadas sem a anuência prévia da
MANAUSCULT que deverá, em resposta ao ofício, dar o autorizo para a
realização.
11.9. Em até 30 (trinta) dias após o término da execução integral do
projeto será obrigatória a apresentação de um relatório final
detalhado por parte do proponente de modo a comprovar a
execução do projeto, bem como de suas contrapartidas, contendo
além da descrição da execução, fotos, declarações e/ou vídeos, e
que será atestado por 01 (um) técnico da MANAUSCULT. O
relatório deverá ser enviado em cópia impressa, via ofício,
devidamente assinada pelo proponente.
11.10. O prazo de vigência do Termo de Concessão de Apoio Financeiro
será de 01 (um) ano a contar do recebimento dos recursos na
conta do proponente. Apenas após a aprovação final da execução
de projeto, que será comprovada através de declaração emitida
pela Diretoria de Cultura, o proponente contemplado no presente
Edital estará desobrigado das cláusulas previstas no termo e no
Edital.
11.11. A contagem do prazo de realização do projeto terá início a partir
da data de pagamento do presente Edital.
11.12. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo de realização
do projeto, o proponente fica obrigado a realizar solicitação prévia,
devidamente justificada, à MANAUSCULT, para análise de pedido
e decisão a respeito por parte da autoridade competente.
11.13. O proponente deve obrigatoriamente manter seus dados
cadastrais e de contato atualizados durante todo o período de
vigência deste Edital e Termo de Concessão de Apoio Financeiro.
A MANAUSCULT não se responsabiliza por qualquer prejuízo que
possa decorrer, direta ou indiretamente, em razão do atraso e/ou
falta desta atualização e que leve à inviabilidade de comunicação
oficial com o proponente.
Parágrafo Único. No caso de o projeto selecionado não cumprir
quaisquer dos itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e
itens exigidos neste Edital conforme as características estabelecidas, os
recursos financeiros recebidos deverão ser devolvidos integralmente à
MANAUSCULT, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de
sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação vigente, sem
prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do
Programa de Trabalho: 13.392.0126.2202; Natureza de despesa:
33903105; Fonte de recurso: 0100, sendo seu valor total de R$
2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).
12.2. A liberação do recurso para os projetos contemplados se dará
após assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro
entre o proponente e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT.

12.3. O recurso financeiro concedido será depositado exclusivamente
em conta corrente do Banco Bradesco, em nome do proponente
do projeto, conforme os itens 9.1.1 e 9.1.2.
12.4. Caso a totalidade do valor previsto neste Edital não seja utilizada
no apoio a projetos, mediante justificativa expressa em ata pela
Comissão de Seleção, a MANAUSCULT poderá destinar o
recurso remanescente ao lançamento de um novo Edital, isto caso
não haja desacordo com os dispositivos constitucionais.
13.

DOS PRAZOS PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL,
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO E
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

Prazo para impugnação do Edital.
Prazo para apresentação das
propostas.
Prazo para apresentação de
recursos.
Homologação do resultado final.
Do prazo para realização das
atividades.

Artigo 41, §1º e 2ª da Lei 8666/93.
45 dias a contar da data da publicação do edital no Diário
Oficial do Município-DOM.
Artigo 109, I, da Lei 8.666/93. (O prazo começa a contar a
partir do primeiro dia útil, após a publicação do resultado).
Concluída a fase licitatória do processo, após os trâmites
legais, a MANAUSCULT procederá a homologação do
certame, se assim entender oportuno e conveniente.
O prazo para a realização das atividades será de 1 (um) ano
a contar da data do recebimento dos recursos financeiros
na conta do proponente.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Este edital será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M),
bem como as portarias preliminares e finais de habilitação e
seleção, e estará disponível, ainda, no site da MANAUSCULT manauscult.manaus.am.gov.br.
14.2. Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem
em dia de normal expediente na MANAUSCULT, ficam
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil
subsequente.
14.3. Caso o proponente aprovado fique inadimplente com a Fazenda
Municipal, Estadual, Federal, FGTS e/ou Justiça do Trabalho após
a homologação do resultado final, ou seja, durante a etapa de
formalização e tramitação do processo de pagamento, este terá o
seu processo sobrestado e lhe será concedido o prazo de até 30
(trinta) dias corridos para regularização da inadimplência sob pena
de perder o direito ao prêmio caso não o faça dentro do prazo
estabelecido.
14.4. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do
prêmio ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste
Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos
serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) como
suplente, sendo observada a ordem de classificação discriminada
pela Comissão de Seleção.
14.5. A MANAUSCULT não se responsabilizará pelas licenças,
autorizações e direitos autorais e quaisquer outros necessários
para a realização das atividades previstas nos projetos
contemplados, sendo essas de total responsabilidade dos
proponentes.
14.6. A MANAUSCULT não se responsabiliza por qualquer incidente ou
danos consequentes de qualquer tipo, direto ou indireto,
decorrente da realização do projeto contemplado.
14.7. Os contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT e a
Prefeitura de Manaus o direito de mencionar seu apoio e de
utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno,
sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas,
material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades dos
serviços aprovados neste Edital e demais direitos patrimoniais.
14.8. À MANAUSCULT e à Prefeitura de Manaus fica reservado o
direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo
motivos ou justificativas para tais procedimentos devidamente
apresentados nos autos do processo de origem.
14.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.10. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido,
terão suas propostas inabilitadas.
14.11. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios
e condições dos termos integrais deste Edital.
14.12. A documentação e os projetos dos proponentes inabilitados
poderá ser retirada num prazo de até 30 (trinta) dias a contar da
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data de publicação da homologação dos resultados. Caso
contrário, os mesmos serão incinerados pela MANAUSCULT.
14.13. Em caso de dúvidas o proponente poderá entrar em contato
através do endereço eletrônico cultura.manauscult@gmail.com ou
pelo telefone (92) 3215-2127.
14.14. Os casos omissos serão dirimidos pela MANAUSCULT.
14.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a)
Anexo I – Formulário de Inscrição (Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica);
b)
Anexo II – Carta de Anuência;
c)
Anexo III – Projeto Curatorial;
d)
Anexo IV – Termo de Concessão de Apoio Financeiro;
e)
Anexo V - Declaração de Residência em Nome de Terceiros.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de julho de 2018.

1. TÍTULO DA PROPOSTA
1.1 Categoria
( ) A: Produção

1. TÍTULO DA PROPOSTA

1.1 Categoria

( ) C: Difusão
(
) E: Ocupação de Equipamentos
Culturais

1.2 Módulo Financeiro
( ) Módulo 01 - R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
( ) Módulo 02 - R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
( ) Módulo 03 - R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
( ) Módulo 04 - R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos Culturais.
( ) Módulo 05 - R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos Culturais.
1.3 Segmento do Projeto
(
)
( ) Audiovisual
( ) Artesanato ( ) Dança
( ) Música
( ) Teatro
Performance
(
) Artes
( ) Patrimônio
( ) Hip Hop
( ) Circo
( ) Cultura Popular
Visuais
Cultural
( ) Mídias Digitais ( ) Artes Integradas
( ) Outro. Especifique:
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.1 Razão Social

( ) C: Difusão
(
) E: Ocupação de Equipamentos
Culturais

( ) D: Residências e intercâmbios

( ) B: Formação

( ) D: Residências e intercâmbios

PROPONENTE PESSOA JURÍDICA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA FÍSICA
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS

( ) B: Formação

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA JURÍDICA
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS

2.2 Nome Fantasia

ANEXO I – A

( ) A: Produção

ANEXO I – B

1.2 Módulo Financeiro

2.3 CNPJ

2.4 Inscrição Municipal e/ou Inscrição
Estadual

2.5 Telefone Comercial

2.6 Tel. celular

2.7 Fax

2.8 Endereço eletrônico (e-mail)
2.9 Logradouro (Rua, Avenida,
2.10 Número
etc)

2.11
Complemento

2.12 Município

2.14 CEP

2.13 UF

3. CONTATO DO REPRESENTANTE LEGAL
3.1 Nome completo
3.2 Função

3.3 CPF

3.4 Telefone

3.6 Fax

( ) Módulo 01 - R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
( ) Módulo 02 - R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
( ) Módulo 03 - R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

3.5 Tel. Celular

3.7 Endereço eletrônico (e-mail)

( ) Módulo 04 - R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos Culturais.
( ) Módulo 05 - R$ 100.000,00 (Cem mil reais)
* Exclusivo para a Categoria E - Ocupação Artística e/ou Cultural em Equipamentos Culturais.

Manaus, XX de XX de 2018

1.3 Segmento do Projeto
( ) Audiovisual ( ) Artesanato

( ) Dança

( ) Hip Hop

( ) Circo

( ) Artes Visuais

(
) Mídias
( ) Artes Integradas
Digitais

(
)
( ) Teatro
Performance
(
) Cultura
( ) Patrimônio Cultural
Popular
( ) Música

( ) Outro. Especifique:

(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.1 Nome

2.2 Data de nascimento

2.3 Nome artístico

2.4 CPF

PROPONENTE PESSOA FÍSICA

ANEXO II

2.5 Carteira de identidade

2.6 Data de emissão

2.7 Órgão expedidor

2.8 Telefone

2.9 Tel. celular

2.10 Fax

2.11 Endereço eletrônico (e-mail)

2.12 Profissão

2.13 Logradouro
Avenida, etc)

2.15 Complemento

2.16 Município

(Rua,

2.14 Número

2.17 UF

2.18 CEP

Manaus, XX de XX de 2018
(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO

CARTA DE ANUÊNCIA
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
MODELO I - CARTA DE ANUÊNCIA INDIVIDUAL
À
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT
Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais
Manaus, xxx de xxxx de 2018
Assunto: Carta de Anuência do Projeto XXXXXXXX
Prezados Senhores,
Eu, _______________, CPF _______________residente no(a)
[endereço completo], afirmo que tenho ciência e concordo em participar
do projeto [nome do projeto], do proponente [nome do proponente].
Atenciosamente,
Nome do Anuente
Assinatura do Anuente
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MODELO II – CARTA DE ANUÊNCIA DE GRUPO
À
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT
Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais
Manaus, xxx de xxxx de 2018
Assunto: Carta de Anuência do Projeto [nome do projeto]
Prezados Senhores,
Os profissionais abaixo listados declaram que têm ciência e concordam
em participar do projeto [nome do projeto] do proponente [nome do
proponente]:
Nome: __________________________________________________
CPF:
__________________________________________________
Endereço: ________________________________________________
__________________________________________________________
Assinatura
do(a)
Anuente:
_______________________________________________________
Nome: __________________________________________________
CPF:
__________________________________________________
Endereço: ________________________________________________
__________________________________________________________
Assinatura
do(a)
Anuente:
_______________________________________________________
Atenciosamente,
Nome do Proponente
Assinatura do Proponente

ANEXO III – PROJETO CURATORIAL
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
1. TÍTULO DA PROPOSTA

PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE MANAUS ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, denominada
OUTORGANTE, personalidade jurídica de direito público, órgão da
Administração Indireta do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ
sob o nº 18.787.511/0001-60, com sede na Avenida André Araújo, nº
2767, Aleixo, Manaus – Amazonas – CEP 69060-000, representado
legalmente por ........................., brasileiro, casado, administrador,
portador da Carteira de Identidade nº ................... Órgão
Expedidor............... e inscrito no CPF/MF sob o nº ..................................,
residente
e
domiciliado
na
..........................................
–
CEP............................. – Manaus/A, e .......................................... ,
doravante denominado (a) OUTORGADO (a), brasileiro (a), portador(a)
da Carteira de Identidade nº ....................... e inscrito (a) no CPF nº
..................
residente
à
.........................
n°...................Bairro................Centro– CEP ................ resolvem celebrar
o presente TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO com
fundamento no Edital nº ............... – Lei nº 8.666/2013, Lei Delegada nº
25 de 31.07.2013.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
1.1.
O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro prevista no Edital nº ......................, para a realização do
Projeto ....................... na forma descrita no Projeto aprovado pela
Comissão de Seleção, conforme despacho de homologação publicado
no Diário Oficial do Município de ...................., que passam a fazer parte
deste instrumento, tendo como contrapartida por parte do (a)
OUTORGADO (A) ........................................................... nos termos e
justificativas
constantes
no
Processo
Administrativo
nº.................................................................................
II – CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO PRÊMIO DO EDITAL nº
...............................
2.1. O valor total do contemplado no Edital nº ..............................., é de
..........................
2.2. O Prêmio acima estabelecido será pago pela MANAUSCULT em
uma única parcela na conta corrente do proponente.
III – CLAÚSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 As despesas decorrentes do presente Termo de Concessão de
Apoio Financeiro foram empenhadas sob o nº .....................................
datado de ............................., conforme Programa de Trabalho
................................... - Fonte .............................. - natureza de despesa
........................ – Premiações Culturais, no valor de R$
...........................................................

2. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO EQUIPAMENTO CULTURAL

3. DETALHAMENTO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO CULTURAL

4. CONCEITO CURATORIAL DA PROPOSTA DE OCUPAÇÃO ARTÍSTICA

5. DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO E DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

6. ANEXAR CARTA DE ANUÊNCIA DO EQUIPAMENTO CULTURAL

ANEXO IV
TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO nº xxxx/xxxx AO
PROJETO “XXXXX”, COMTEMPLADO NO EDITAL nº xxxx/2018 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO
DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT E XXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

IV – CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA OUTORGANTE
4.1. Caberá à OUTORGANTE, em razão ao seu objeto:
4.1.1. Liberar os recursos do Apoio Financeiro, de acordo com a cláusula
segunda deste Edital;
4.1.2. Conceder ao (a) OUTORGADO (A) do Edital................................
as condições estabelecidas no item ......................................(da
Premiação) do Edital nº...................
4.1.3.
Fiscalizar e elaborar relatório de cumprimento do objeto,
conforme estabelecido no item ................................ do Edital;
4.1.4.
Acompanhar a execução do objeto deste Termo, nas
formas
estabelecidas
no
item
...............................................................Edital
nº
.................................................................................................................
4.1.5. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso do (a)
OUTORGADO (A) não cumprir com as exigências previstas no
respectivo Edital nº ..................................
V – CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO (A) OUTORGADO
(a)
5.1. Caberá ao (a) OUTORGADO (a).
5.1.2. Utilizar os recursos financeiros recebidos da OUTORGANTE
exclusivamente nas despesas pertinentes ao objeto do Edital Prêmio
nº.......................... e de acordo com o Projeto Técnico apresentado, nos
termos do que dispõe o ...............................
5.1.3.
Toda e qualquer despesa a ser realizada pelo (a)
OUTORGADO (A) com os recursos financeiros do Edital Prêmio nº
........................ previsto neste Termo será da responsabilidade deste,
sendo vedado o uso do nome ou logomarca da MANAUSCULT ou da
Prefeitura de Manaus para a contratação de bens ou serviços;
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5.1.4. Inserir a logo da Prefeitura de Manaus e da MANAUSCULT em
todo material de divulgação, promoção e produtos resultantes e
veiculações nas mídias, pertinentes aos eventos ou atividades culturais
realizadas;
5.1.5. Apresentar o projeto, integralmente, conforme o mesmo foi
aprovado pela COMISSÃO JULGADORA;
5.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas relativas aos direitos autorais,
nos termos da Lei Federal 9.610/98, bem como demais taxas incidentes
sobre a execução ou apresentação do projeto cultural a ser executado;
5.1.7. O projeto proposto deverá ser executado integralmente até
....................., conforme previsto no item .................................do Edital nº
..........................................
5.1.8. Da Contrapartida,- Conforme o item ................ do Edital nº
.................. o contemplado deverá .......................................................
objeto do supracitado edital;
5.1.9 Os proponentes contemplados comprometem-se a respeitar as
condições de acessibilidade previstas nos termos do Artigo 46 do
Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, referentes à
acessibilidade de portadores de necessidades especiais;
5.1.10 Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste termo;
5.1.11. Comunicar, formalmente, com até quinze (15) dias de
antecedência qualquer alteração do projeto, para que a OUTORGANTE
possa se manifestar quanto ao aceite ou não.
5.1.12. Devolver em caso de não cumprimento das exigências do Edital
nº ................. e das obrigações pactuadas neste termo, no montante
integral dos recursos recebidos na forma deste termo, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação
administrativa, com juros e correções monetárias acrescidas pelo INPC,
computados desde a liberação dos recursos pela MANAUSCULT, até a
data da efetiva devolução pelo(a) OUTORGADO (a), e de juros de mora
de 1%, ao mês, incidentes a partir do 31º dia subsequente ao
recebimento da notificação.
VI – CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES
6.1.
O não cumprimento das exigências do Edital Prêmio ou de
qualquer das cláusulas deste Termo de Concessão de Apoio Financeiro
a ser celebrado, implicará na inabilitação do premiado para firmar novos
compromissos com a MANAUSCULT e Prefeitura de Manaus, além de
ficar o mesmo obrigado a devolver a importância recebida, com juros de
mercado e correções legais, não obstante às penas e sanções legais
cabíveis, além de ficar impossibilitado, pelo prazo máximo de 02 (dois)
anos, de contratar ou licitar com a MANAUSCULT e Prefeitura de
Manaus, assegurado o contraditório e a ampla defesa previsto no art. 5º,
inciso LV, da Constituição Federal.
VII – CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO
7.1. O prazo de execução do Projeto será até ....................................a
contar..................... podendo ser prorrogado pela OUTORGANTE.
VIII- CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
8.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos
estabelecidos no Edital nº. 00 /2017 – Edital Prêmio .......................
IX- CLÁUSULA NONA: FUNDAMENTO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
9.1. Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Edital de Chamada
Pública nº. .............../2017 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial
do Município, edição nº. .............. de ...../....../2017, resultado final da
análise dos projetos publicado no Diário Oficial do Município, edição ......
de ....../..../2017, Despacho de Homologação do Edital de Chamada
Pública nº. ..../2017 – MANAUSCULT, publicado no Diário Oficial do
Município edição nº. ........ de ...../...../2017, Parecer Jurídico da
Procuradoria Jurídica da Manauscult nº....../..../2017/PROJUR, que opina
pela regularidade do Edital, Despacho da Comissão de Gestão
Orçamentária e Finanças - CGOF de ......./....../2017, Despacho
autorizativo do Diretor-Presidente desta Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos – MANAUSCULT às fls. 01, nos termos e
justificativas
constantes
nos
processos
nº...................
e..............................

11.1. Fica eleito o foro de Manaus – Amazonas, para serem dirimidas as
dúvidas ou questões oriundas deste Termo. E por estarem de comum
acordo com todos os itens e condições estabelecidos neste Termo,
assinam-no as partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os
fins de direito, na presença das testemunhas infra firmadas.
Manaus XX de XXXXXX de XXXX.
_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor – Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos – MANAUSCULT
OUTORGANTE
_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXX
OUTORGADA
Testemunhas:
1: _________________________ 2: __________________________
CPF:
CPF:
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM NOME DE
TERCEIROS
EDITAL Nº 006/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS
Eu,_______________________________________________________
______ (nome completo da pessoa que vai assinar a declaração),
portador (a) do RG n.º ________________ e do CPF n. º
______________________ DECLARO para os devidos fins, sob as
penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que o Sr.(a)
_______________________
________________
(nome
do(a)
proponente), portador(a) do RG n. º______________________ e do
CPF n. º _____ _____________ é residente e domiciliado na Rua
__________________________________________________________
________________________ (informar endereço completo conforme
comprovante de residência).
Declaro ainda que o acima apresentado é verdadeiro e estou ciente de
que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal
prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração
que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato
juridicamente relevante”
“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento
é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”
Manaus, xx de xx de 2018.
_____________________________________________
Nome Completo e Assinatura do(a) declarante
* Anexar cópia do documento de identificação pessoal com foto do
declarante.

X – CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICIDADE
10.1. Após assinatura deverá o presente Termo ser publicado no Diário
Oficial do Município de Manaus, correndo por conta da OUTORGANTE.
XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
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COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o prosseguimento
do PREGÃO ELETRÔNICO N. 021/2018 – (SEMEF) CML/PM cujo objeto
refere-se ao “Registro de Preços para eventual fornecimento de material de
higiene e limpeza para atender aos órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus”.
Data e Horário: 11/07/2018 às 10h00 (Horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h (horário de Brasília).
Manaus, 04 de julho de 2018.

Publicações Diversas
Naverio- Navegação do Rio Amazonas torna público que recebeu do
IPAAM a Licença de Instalação n. 062/18, que autoriza a instalação de
um posto de abastecimento e serviços de derivados de Petróleo (etanol,
gasolina e biodiesel) em 03 tanques que totalizam um volume de 90m³,
óleos lubrificantes e um terreno com área total de 10.000m², localizada
na Estrada de Acesso à Rodovia Manoel Urbano, Km 01, Marajozinho,
Cacau Pirera, Iranduba-AM, para Comercialização de Combustíveis,
com validade de 2 anos.

TIM CELULAR S/A, inscrita no CNPJ: 04.206.050/0038-72, torna público
que requereu a SEMMAS (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade) a renovação da Licença Municipal de Operação das
seguintes Estações Rádio Base (ERBs):
Site ID
MNSC01
MNSC02
MNSC03
MNSC04
MNSC05
MNSC06
MNSC08
MNSC09
MNSL14
MNSL17
MNSL18
MNSN01
MNSN02
MNSN04
MNSN05
MNSN06
MNSN08
MNSN09
MNSN10
MNSN11

Nº Processo
2011/4933/6187/00473
2011/4933/6187/00468
2011/4933/6187/00469
2011/4933/6187/00470
2011/4933/6187/00471
2011/4933/6187/00472
2011/4933/6187/00597
2011/4933/6187/00381
2011/4933/6187/00660
2011/4933/6187/00661
2011/4933/6187/00681
2011/4933/6187/00424
2011/4933/6187/00399
2011/4933/6187/00397
2011/4933/6187/00409
2011/4933/6187/00408
2011/4933/6187/00604
2011/4933/6187/00407
2011/4933/6187/00599
2011/4933/6187/00392

Nº Última Licença
409/2012
410/2012
589/2012
411/2012
412/2012
413/2012
415/2012
417/2012
468/2012
466/2012
471/2012
315/2012
505/2012
510/2012
495/2012
494/2012
506/2012
501/2012
493/2012
496/2012
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