Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018.
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Poder Executivo
DECRETO Nº 3.993, DE 01 DE MARÇO DE 2018
DESIGNA os membros do Conselho
Municipal de Habitação – CMH, para o
mandato relativo ao biênio 2018/2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 01 de março 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 nº 1.198, de 31 de
dezembro de 2007, que criou o Conselho Municipal de Habitação –
CMH, combinada com o Decreto nº 1.976, de 16 de outubro de 2012,
que aprovou o Regimento Interno do CMH;
CONSIDERANDO a extinção dos mandatos dos Conselheiros,
biênio 2015-2017, designados pelo Decreto de 01 de julho de 2015;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 47/2018 – SUBHAF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00677,
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados, a contar de 01-03-2018, os
senhores abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de
Habitação – CMH:
REPRESENTAÇÃO
CASA CIVIL
SEMMAS
SEMINF
SEMMASDH
SMTU
PGM
CMM
UFAM
União Nacional de Luta
por Moradia

FUNÇÃO
TITULAR: JOSÉ DE ARIMATÉIA MOREIRA VIANA
SUPLENTE: SANELMO PEIXOTO SIQUEIRA
TITULAR: ANDREW WILLIAM MURCHIE
SUPLENTE: FERNANDA TEIXEIRA LEAL
TITULAR: CLAUDIONILDO TELES BATALHA
SUPLENTE: RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA
TITULAR: ANA LÚCIA MITOUSO DE ARAÚJO CARVALHO
SUPLENTE: ALESSANDRA BARROSO DO NASCIMENTO
TITULAR: JOÃO FÁBIO CARDOSO DE SOUZA
SUPLENTE: ELIETE MIRANDA CALDEIRA
TITULAR: CHARLES RIBEIRO DE BRITO
SUPLENTE: JÚLIO CÉSAR DE ALENCAR BESSA
TITULAR: DANÍZIO ELIAS SOUZA
SUPLENTE: MARONILSON BARROS MONTEIRO
TITULAR: ELIZÂNGELA FRANCISCA SENA DE ARAÚJO
SUPLENTE: ROGER PAMPONET DA FONSECA
TITULAR: JÚLIO FARIAS DE SOUZA
SUPLENTE: JORDI DOS SANTOS
TITULAR: ELTON DE JESUS CORREA DE SOUZA

Instituto Poraquê
Ambiental, Social e
Educacional do Amazonas SUPLENTE: ILZANETE CAMPOS PAZ
Centro de Referência de TITULAR: ARLEIZE OLIVEIRA ARAÚJO
Amparo à Mulher
SUPLENTE: MARIA VERA LOPES DA SILVA
Conselho Comunitário do TITULAR: JURANDIR ARAÚJO DA SILVA
Bairro Zumbi dos
SUPLENTE: PRISCILA DAYANE SOUSA DA SILVA
Palmares
Sindicato dos Arquitetos e TITULAR: JOELNEY DOS SANTOS OZÓRIO
Urbanistas do Estado do
SUPLENTE: ALCILÂNIA DA CUNHA LIMA
Amazonas
TITULAR: HÉLIO ALEXANDRE
Empresários da
Construção Civil
SUPLENTE: ROMERO REIS

Art. 2º Os membros designados neste Decreto cumprirão o
mandato de 02 (dois) anos referente ao biênio de 01-03-2018 a
02-03-2020.

DECRETO Nº 3.994, DE 01 DE MARÇO DE 2018
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 875/2017 – DEGTA/
SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está inserto em
Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 49/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/01088,

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
DECRETA:

DECRETO Nº 3.995, DE 01 DE MARÇO DE 2018

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, no Beco Tiradentes,
nº 66, Bairro Tancredo Neves, com área total de 36,65 m² (trinta e seis
metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e
perímetro de 35,40 m (trinta e cinco metros e quarenta centímetros),
sob posse de RAIMUNDA FERRAZ DE OLIVEIRA, com os seguintes
limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de nomenclatura TN476, por três seguimentos de linha reta de 4,30 m (quatro metros e
trinta centímetros), 3,30 m (três metros e trinta centímetros) e 3,30 m
(três metros e trinta centímetros) e com o Beco Tiradentes, para onde
também faz frente, por dois seguimentos de linha reta de 2,10 m (dois
metros e dez centímetros) e 1,80 m (um metro e oitenta centímetros);
ao Sul: com o Beco Tiradentes, para onde faz frente, por uma linha de
8,20 m (oito metros e vinte centímetros); à Leste: com o Beco
Tiradentes, para onde também faz frente, por uma linha de 6,20 m
(seis metros e vinte centímetros); e à Oeste: com os imóveis de
nomenclatura TN-473 e TN-477, por uma linha de 6,20 m (seis metros
e vinte centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de
identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento
ou declaração de união estável, certidão negativa de ação cível da
justiça estadual e da justiça federal, certidão de quitação de tributos
municipais e, em se tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social
com suas alterações, certidão negativa de tributos federais, estaduais
e municipais, certidão negativa do INSS e certidão de regularidade
junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais
reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua

Manaus, 01 de março de 2018.

DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 561/2017 – DEGTA/
SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está parcialmente
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 36/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2009/11217/11263/00477,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade, na Rua Albatroz-Real
(Rua Sabiá), n° 646, Bairro Tancredo Neves, com área total de
226,89 m² (duzentos e vinte e seis metros quadrados e oitenta e nove
decímetros quadrados) e perímetro de 61,63 m (sessenta e um metros e
sessenta e três centímetros), sob posse de JACIANA DA SILVA LIRA,
com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com o imóvel de
nomenclatura TN-314, por uma linha de 13,50 m (treze metros e
cinquenta centímetros); ao Sul: com o imóvel de nomenclatura TN-316,
por três seguimentos de linha reta de 12,71 m (doze metros e setenta e
um centímetros), 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) e 1,20 m (um
metro e vinte centímetros); à Leste: com o imóvel de nomenclatura
TN-312, por uma linha de 18,71 m (dezoito metros e setenta e um
centímetros); e à Oeste: com o acesso ao imóvel, por uma linha de
13,71 m (treze metros e setenta e um centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Travessa 40A, nº 56, Quadra
132B, Comunidade Amazonino Mendes, Novo Aleixo, com área total de
150,82 m² (cento e cinquenta metros quadrados e oitenta e dois
decímetros quadrados) e perímetro de 56,12 m (cinquenta e seis metros
e doze centímetros), de propriedade de CELSO DA SILVA FARIA,
devidamente registrado sob a matrícula nº 63.156, no Cartório do
4º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, com os seguintes
limites e confrontações: ao Norte: com a Travessa 40A, para onde se faz
frente, por uma linha entre os marcos M-1028/M-1029, no azimute plano
de 129º09’43’’, e distância de 6,95 m (seis metros e noventa e cinco
centímetros); ao Sul: com a casa nº 72, por uma linha entre os marcos
M-980/M-1030, no azimute plano de 303º30’03’’, e na distância de 2,52
m (dois metros e cinquenta e dois centímetros), e com a casa nº 70, por
uma linha entre os marcos M-1030/M973, no azimute plano de
313º01’10, e na distância de 4,91 m (quatro metros e noventa e um
centímetros); ao Leste: com a casa nº 58, por uma linha entre os marcos
M-1029/M-980, no azimute plano de 218º32’09’’, e na distância de
20,91 m (vinte metros e noventa centímetros) ao Oeste: com a casa de
nº 54, por uma linha entre os marcos M-973/M-1028, no azimute plano
de 39º46’51’’, e na distância de 20,83 (vinte metros e oitenta e três
centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.

DECRETO Nº 3.996, DE 01 DE MARÇO DE 2018
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;

Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0842/2016 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 32/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2010/11217/11263/00134,
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Manaus, 01 de março de 2018.

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
DECRETO Nº 3.997, DE 01 DE MARÇO DE 2018
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;

intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua

Manaus, 01 de março de 2018.

CONSIDERANDO a Informação nº 0394/2017 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está
parcialmente inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO o Parecer nº 94/2017-PMAU/PGM,
utilizado como paradigma em caso análogo, cuja teor se manifesta pelo
direito à indenização, para fins de desapropriação de bem imóvel, em
razão do reconhecimento do direito adquirido da propriedade em
questão, em fulcro no art. 5º, incisos XXIX e XXXVI, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 38/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município, e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2017/17428/17609/00049,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Rua Ipu (Rua Sabiá), nº 51,
Quadra 128-C, Comunidade Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo,
com área total de 189,35 m² (cento e oitenta e nove metros quadrados e
trinta e cinco decímetros quadrados) e perímetro de 65,67 m (sessenta e
cinco metros e sessenta e sete centímetros), de propriedade de NILTON
FERREIRA CARVALHO, devidamente registrado sob a matrícula
nº 36.211, no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de
Letras, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a casa
nº 49, por uma linha entre os marcos M-1807/M-1813, no azimute plano
130º34’35’’, e na distância de 25,03 m (vinte e cinco metros e três
centímetros); ao Sul: com a Rua 40-B, por uma linha entre os marcos
M-1809/M-1810, no azimute plano 299º29’44, e na distância de 25,37 m
(vinte e cinco metros e trinta e sete centímetros); ao Leste: com Área de
Preservação Ambiental, por uma linha entre os marcos M-1813/1809, no
azimute plano 225º51’18’’, e na distância de 5,21 m (cinco metros e vinte
e um centímetros); e ao Oeste: com a Rua Ipu (Rua Sabiá), para onde
faz frente, por uma linha entre os marcos M-1810/M-1807, no azimute
plano de 42º32’43’’, e na distância de 10,07 m (dez metros e sete
centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de

DECRETO Nº 3.998, DE 01 DE MARÇO DE 2018
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;
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CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;

Manaus, 01 de março de 2018.

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0496/2017 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 52/2018 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral Adjunta do Município, e os demais elementos
informativos
constantes
dos
autos
do
Processo
nº 2017/17428/17609/00046,

DECRETO Nº 3.999, DE 01 DE MARÇO DE 2018

DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Rua 40 (atual rua Ipueiras),
nº 70, Bairro Amazonino Mendes, com área total de 160,55 m²
(cento e sessenta metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros
quadrados) e perímetro de 55,49 m (cinquenta e cinco metros e quarenta
e nove centímetros), sob posse de ALZENIRA DA PENHA TORRES,
devidamente registrado sob a matrícula nº 33.495, no 4º Ofício de
Registro de Imóveis, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte:
com a casa nº 54, por uma linha entre os marcos M-970/M-973, no
azimute plano de 134º53’07’’, e na distância de 3,53 (três metros e
cinquenta e três centímetros), e com a casa nº 56, por uma linha entre
os marcos M-973/M-1030, no azimute plano de 133º01’10’’, e na
distância de 4,91 (quatro metros e noventa e um centímetros); ao
Sul: com a rua 40 para onde faz frente, por uma linha entre os marcos
M-975/M971, no azimute plano de 310º47’09’’, e na distância de
8,08 (oito metros e oito centímetros); ao Leste: com a casa nº 72, por
uma linha entre os marcos M-1030/M-975, no azimute plano de
223º58’11’’, e na distância de 19,27 (dezenove metros e vinte e sete
centímetros); e à Oeste: com a casa de nº 68, por uma linha entre os
marcos M-971/M970, no azimute plano de 42º54’06’’, e na distância de
19,70 (dezenove metros e setenta centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.

INSTITUI, no âmbito do Município de
Manaus, o Comitê de Avaliação e Aprovação
das Operações de Créditos Internas e
Externas, e Convênios Relativos às Obras –
CAOC, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 471/2018 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00703,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Município de Manaus, o
Comitê de Avaliação e Aprovação das Operações de Créditos Internas e
Externas, e Convênios Relativos às Obras – CAOC.
Art. 2º O Comitê instituído por este Decreto será presidido
pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e
Controle Interno/SEMEF, e composto por técnicos designados pelo
gestor de cada pasta, dos seguintes órgãos/entidades:
I – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF;
II – Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF;

Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.

III – Unidade Executora de Projetos – UEP/SEMINF;

Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.

V – Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua

IV – Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;

VI – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade – SEMMAS;
VII – Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos
Estratégicos – SEMPPE;
VIII – Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do
Trânsito – MANAUSTRANS;
IMPLURB; e

IX – Instituto Municipal de Planejamento Urbano –
X – Superintendência Municipal de Transportes Urbanos –

SMTU.
Art. 3º O Comitê terá apoio de um Secretário Executivo,
designado por ato do Secretário da SEMEF.
Art. 4º O Comitê será responsável pela análise e
aprovação de todos os projetos elaborados pela Prefeitura de Manaus,
nas seguintes modalidades de entrada de recursos:
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I – Operações de Créditos Internas;

DECRETA:

II – Operações de Créditos Externas; e
III – Convênios Relativos às Obras, que gerem impactos
relevantes na folha de pessoal.
§1º Ficam isentas de análise e aprovação por este
Comitê, as Operações de Crédito Internas referentes ao Programa
Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos
Municípios Brasileiros – PNAFM e Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos –
PMAT.
§2º Os órgãos e entidades que não tiverem aprovação de
seus projetos pelo Comitê, não poderão encaminhar projetos de leis
autorizativas de financiamento para Casa Civil ou cadastrar suas
propostas nos seus respectivos Sistemas de Convênios, exceto
expressa autorização do Chefe do Executivo Municipal.
Art. 5º O comitê pode solicitar aos órgãos/entidades da
administração municipal, quando julgar necessário, relatórios técnicos de
impacto.

Art. 1º Cumpre especialmente à Unidade Gestora do
Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal
de Manaus – UGP-PROEMEM a coordenação de todas as atividades
relativas ao PROEMEM, na conformidade das normas e regras
estabelecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
quais sejam:
I – planejar e coordenar as ações gerais do PROEMEM em
todas as suas etapas;
II – supervisionar e controlar a execução do PROEMEM;
III – definir indicadores e procedimentos de avaliação de
desempenho do PROEMEM, da correspondente execução e respectivos
executores;
IV – avaliar o desempenho do PROEMEM, da
correspondente execução e respectivos executores;
V – instruir e acompanhar os processos de licitação de
obras de serviços e de aquisição de bens;

Art. 6º Os membros do Comitê se reunirão conforme
convocação do seu Presidente.
Art. 7º A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF, com o auxílio do Departamento
de Coordenação de Projetos, poderá emitir instruções normativas
detalhando o fluxograma de aprovação dos projetos.
Art. 8º A participação no Comitê não será remunerada,
sendo seu exercício considerado de relevante interesse público.
publicação.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 01 de março de 2018.

VI – elaborar:
a) termos de referência de projetos de engenharia,
arquitetura e urbanização, bem como de programas de desenvolvimento
de recursos humanos;
PROEMEM;

b) o perfil dos técnicos que serão contratados no âmbito do

c) os cronogramas físico-financeiros e documentos para
licitação e contratação;
d) relatórios periódicos de execução desenvolvimento e
controle do cumprimento de condições contratuais e do PROEMEM; e
e) a prestação de contas do PROEMEM.
VII – adquirir equipamento necessário à consecução dos
objetivos do PROEMEM;
serviços;

VIII – controlar os prazos e qualidade de execução dos

IX – executar o controle contábil e todas as atividades de
ordem financeira, gerindo, supervisionando e avaliando a execução
físico-financeira;
financeira;

X – arquivar a documentação técnica, administrativa e
XI – controlar e acompanhar:
a) os trabalhos de supervisão e fiscalização de obras;

DECRETO Nº 4.000, DE 01 DE MARÇO DE 2018
REGULAMENTA a Lei nº 2.230, de 04 de
julho
de
2017,
estabelecendo
o
funcionamento
das
atividades
do
PROEMEM, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 98/agosto de 2017
– ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO
P.PESSOAL/PGM;

o

Parecer

nº

90/2017

–

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 72/2018 –
SEMED/GS e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4147/05848,

b) os trabalhos de supervisão e fiscalização ambiental;
c) os trabalhos de auditoria independente; e
d) os acordos e outros termos de ajustes estabelecidos no
âmbito do PROEMEM;
XII – acompanhar e coordenar a execução de acordos ou
ajustes formalizados no âmbito do PROEMEM;
XIII – promover o relacionamento institucional; e
XIV – outras competências estabelecidas em ato do Chefe
do Poder Executivo.
publicação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
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Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO Nº 4.002, DE 01 DE MARÇO DE 2018
PRORROGA o prazo de vigência da
Comissão Especial de Coordenação,
Planejamento e Implementação das Atividades
de Cemitérios e Serviços Funerários, e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 2.727, de 28 de
fevereiro de 2014, alterado pelo Decreto nº 3.021, de 05 de março de 2015;
CONSIDERANDO o Despacho subscrito pelo Secretário
Municipal de Limpeza Urbana, destacando a atividade exercida pela
Comissão, consta no orçamento da secretaria para o ano em curso;
CONSIDERANDO o art. 20 do Decreto nº 3.960, de 02 de
fevereiro de 2018, que dispõe acerca da exceção da validação
orçamentária nos casos de prorrogação de comissões que não resultem
em aumento de despesa;

DECRETO Nº 4.001, DE 01 DE MARÇO DE 2018
PRORROGA o prazo de vigência da
Comissão Especial de Divulgação e
Orientação da Política de Limpeza Pública –
CEDOLP, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 2.184, de 14
de março de 2013;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 91/2018 –
ASJUR/GS/SEMULSP e o que mais conta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00490,
DECRETA:
Art. 1° Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar
de 01-03-2018, o prazo de vigência da Comissão Especial de
Coordenação, Planejamento e Implementação das Atividades de
Cemitérios e Serviços Funerários, criada pelo Decreto n° 2.727, de 28 de
fevereiro de 2014, alterado pelo Decreto nº 3.021, de 05 de março de 2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 01 de março de 2018.

CONSIDERANDO o Despacho subscrito pelo Secretário
Municipal de Limpeza Urbana, destacando a atividade exercida pela
Comissão, consta no orçamento da secretaria para o ano em curso;
CONSIDERANDO o art. 20 do Decreto nº 3.960, de 02 de
fevereiro de 2018, que dispõe acerca da exceção da validação
orçamentária nos casos de prorrogação de comissões que não resultem
em aumento de despesa;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 90/2018 –
ASJUR/GS/SEMULSP e o que mais conta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00489,
DECRETA:
Art. 1° Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar
de 01-03-2018, o prazo de vigência da Comissão Especial de Divulgação
e Orientação da Política de Limpeza Pública – CEDOLP, criada pelo
Decreto nº 2.184, de 14 de março de 2013.
publicação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua

Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe
confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus, resolve
EXONERAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
WILSON DA SILVA HOLANDA do cargo de Assessor Técnico II,
simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL.
Manaus, 01 de março de 2018.
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DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, 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,

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0368/2018 –
CML/PM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00745, resolve

I – EXONERAR, a contar de 01-03-2018, 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
ARMANDO FERREIRA COSTA do cargo de Gerente de Projetos de
Campo, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
CASA CIVIL, com exercício na SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS;
II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o senhor CHRISTOPHER ROBERTSON DE
OLIVEIRA MOURA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140,
de 20-06-2016, com exercício na SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.

NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11, inc.
II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a senhora MARILUCIA MEIRELES DE LIMA, para
exercer o cargo de Diretor de Departamento, simbologia DAS-3, integrante da
estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de 20-062016, com exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML.
Manaus, 01 de março de 2018.

Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 0368/2018 –
CML/PM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00745,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-03-2018, 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, integrantes da estrutura organizacional da CASA
CIVIL, com exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML:
NOME
MARILUCIA MEIRELES DE LIMA
RICARDO PADILHA CONTE

CARGO
Presidente de Subcomissão de Educação
Vice-Presidente de Subcomissão de Educação

II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o senhor RICARDO PADILHA CONTE, para exercer o
cargo de Presidente de Subcomissão de Educação, integrante da estrutura
organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº 2.140, de 20-06-2016, com
exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 nº 1.198, de 31 de
dezembro de 2007, que criou o Conselho Municipal de Habitação –
CMH, combinada com o Decreto nº 1.976, de 16 de outubro de 2012,
que aprovou o Regimento Interno do CMH;
CONSIDERANDO a extinção dos mandatos dos
Conselheiros, biênio 2015-2017, designados pelo Decreto de 01 de julho
de 2015;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 47/2018 – SUBHAF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00677, resolve
CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar de 02-03-2017,
os membros integrantes do CONSELHO MUNICIPAL HABITAÇÃO –
CMH, mandato relativo ao biênio 2015/2017:
REPRESENTAÇÃO
CASA CIVIL
SEMMAS
SEMINF
SEMMASDH
SMTU
PGM
CMM
UFAM
SINTRACOMEC-AM
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FUNÇÃO
TITULAR: JOSÉ DE ARIMATÉIA MOREIRA VIANA
SUPLENTE: SANELMO PEIXOTO SIQUEIRA
TITULAR: SUENE DE MENEZES CAMPOS
SUPLENTE: JOSÉ GUTEMBERG DA SILVA JEFFRES
TITULAR: FRANCISCO JOSÉ DA COSTA
SUPLENTE: (VAGO)
TITULAR: LUCIANA MARIA VERÇOSA FARIAS
SUPLENTE: LEOPOLDO AUGUSTO ALMEIDA
TITULAR: SANDOVAL JORGE GUIMARÃES LOUREIRO
SUPLENTE: ELIENE DA SILVA SOUZA
TITULAR: JÚLIO CÉSAR DE ALENCAR BESSA
SUPLENTE: CHARLES RIBEIRO DE BRITO
TITULAR: WILMA FLORÊNCIO QUEIROZ
SUPLENTE: LUIZ MILTON BRITO GONÇALVEZ
TITULAR: ELISÂNGELA FRANCISCA SENA DE ARAÚJO
SUPLENTE: MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS PAIVA
TITULAR: CARLES WALDEMAR CORREA DOS SANTOS
SUPLENTE: ANA DALVA DE OLIVEIRA

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
SINDUSCON-AM
UNMP/AM
CMCJP
AMCBJ
MAZON

TITULAR: EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA LOPES
SUPLENTE: ARIOVALDO FRANCISCHINI DE SOUZA
TITULAR: JÚLIO FARIAS DE SOUZA
SUPLENTE: KAMILA SILVA PRESTES
TITULAR: SELATHIEL CIRILO CORDOVIL DOS REIS
SUPLENTE: COSMO RIBEIRO DE OLIVEIRA
TITULAR: ALEXANDRE SIMÕES DE SOUZA
SUPLENTE: ERALDO ARAÚJO COSTA
TITULAR: JORDI DOS SANTOS
SUPLENTE: MARINIZIA KARENIRA SATO

NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, o senhor WILSON DA SILVA HOLANDA para
exercer o cargo de Chefe de Divisão de Procedimentos e Técnicas de
Auditoria, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, objeto da
Lei nº 2.054, de 29-10-2015.

Manaus, 01 de março de 2018.

Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 475/2018 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00718, resolve
EXONERAR, a contar de 01-03-2018, 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, a servidora
IOLENE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DECARES do cargo de Chefe
de Divisão de Procedimentos e Técnicas de Auditoria, simbologia
DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
CONTROLE INTERNO – SEMEF.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO o Decreto datado publicado na
Edição nº 4.299, página 2 do Diário Oficial do Município de Manaus,
de 05-02-2018, especificamente quanto à nomeação da senhora VERA
LUCIA CARNEIRO DA SILVA no cargo de Chefe de Divisão, simbologia
DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETATIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD;
II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, a senhora VERA LUCIA CARNEIRO
DA SILVA, para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto
da Lei nº 2.078, de 30-12-2015.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 475/2018 –
GS/SEMEF e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00718, resolve
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a contar de 01-03-2018, 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 ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS do cargo de Assessor
Especial II, simbologia CAE-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD.

II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor ANTÔNIO DA GLÓRIA
LAVAREDA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da
Lei nº 2.078, de 30-12-2015.
Manaus, 01 de março de 2018.

Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
EXONERAR, a contar de 01-03-2018, 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, a servidora
ROZENILDA GOMES DE SOUZA do cargo de Assessor Técnico II,
simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0809/2018 – SEMAD
e
o
que
mais
consta
nos
autos
do
Processo
n° 2018/19309/19630/00738,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADAS, a contar de
16-01-2018, 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com
exercício na ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E
INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL:
NOME
THAÍS BARROSO AMORIM

Manaus, 01 de março de 2018.

SILVIA MARTINS MELO

CARGO
Diretor de Departamento de Ações
Socioeducacionais
Assessor Técnico I

SIMBOLOGIA
DAS-3
DAS-3

II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de 16-01-2018,
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 cargo em comissão, integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, objeto da
Lei nº 2.078, de 30-12-2015, com exercício na ESCOLA DE SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL:
NOME
SILVIA MARTINS MELO
THAÍS BARROSO AMORIM

CARGO
Diretor de Departamento de Ações
Socioeducacionais
Assessor Técnico I

Manaus, 01 de março de 2018.
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-03-2018, 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
RODRIGO DA SILVA MARTINS FEITOSA do cargo de Assessor I,
simbologia CAD-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD;
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SIMBOLOGIA
DAS-3
DAS-3

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 Decisão Interlocutória que concedeu a
tutela de urgência pleiteada na Ação nº 0604701-37.2018.8.04.0001,
tendo como Requerente a candidata abaixo identificada, tramitando no
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ-AM;

2014, publicado na Edição nº 3409 do Diário Oficial do Município, de
14-05-2014, para exercer em caráter efetivo, o cargo abaixo
especificado, pertencente à estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:
Inscrição
327000250M

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Candidato
Classificação
DIMAS BRAGA DE SÁ JUNIOR
248º

Manaus, 01 de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 042/2018 –
P.PESSOAL/PGM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00729, resolve
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a candidata identificada neste Decreto, aprovada no Concurso SEMSA –
Edital 007/2012, homologado mediante Decreto de 04 de julho de 2012,
publicado na Edição nº 2962 do Diário Oficial do Município, de
04-07-2012, prorrogado por meio do Decreto nº 2.782, de 14 de maio de
2014, publicado na Edição nº 3409 do Diário Oficial do Município, de
14-05-2014, para exercer em caráter efetivo, o cargo abaixo
especificado, pertencente à estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:
Inscrição
327000224L

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Candidato
Classificação
DANIELLE FIGUEIREDO RODRIGUES DOS SANTOS
257º

Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 Decisão Interlocutória que concedeu a
tutela de urgência pleiteada na Ação nº 0605725-03.2018.8.04.0001,
tendo como Requerente a candidata abaixo identificada, tramitando no
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ-AM;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 037/2018 –
P.PESSOAL/PGM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00715, resolve

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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,

NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a candidata identificada neste Decreto, aprovada no Concurso SEMSA –
Edital 007/2012, homologado mediante Decreto de 04 de julho de 2012,
publicado na Edição nº 2962 do Diário Oficial do Município, de
04-07-2012, prorrogado por meio do Decreto nº 2.782, de 14 de maio de
2014, publicado na Edição nº 3409 do Diário Oficial do Município, de
14-05-2014, para exercer em caráter efetivo, o cargo abaixo
especificado, pertencente à estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA:
Inscrição
327001657O

CONSIDERANDO a Decisão Interlocutória que concedeu a
tutela de urgência pleiteada na Ação nº 0606234-31.2018.8.04.0001,
tendo como Requerente o candidato abaixo identificado, tramitando no
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJ-AM;
CONSIDERANDO a Promoção nº 014/2018 –
P.PESSOAL/PGM, no sentido de dar cumprimento imediato a
determinação judicial;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 041/2018 –
P.PESSOAL/PGM e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00716, resolve
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
o candidato identificado neste Decreto, aprovado no Concurso SEMSA –
Edital 007/2012, homologado mediante Decreto de 04 de julho de 2012,
publicado na Edição nº 2962 do Diário Oficial do Município, de
04-07-2012, prorrogado por meio do Decreto nº 2.782, de 14 de maio de
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ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO PEDIATRA
Candidato
PAULA MARINHO DE MAGALHÃES CARVALHO

Manaus, 01 de março de 2018.

Classificação
88º

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018

RESOLVE:

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

I – EXONERAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
SIDNEY FLORÊNCIO VIANA do cargo de Gerente de Controle e
Execução Orçamentária, simbologia DAS-1, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS;

CONSIDERANDO a manifestação da Junta MédicoPericial do Município – JMPM, que recomendou à servidora abaixo
identificada o retorno ao trabalho;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 233/2018 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017/17848/17894/00144, resolve
REVERTER, nos termos do art. 46, § 2º e do art. 47,
§ 1º da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 ― Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, combinado com o
art. 28-A da Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, o ato que aposentou do
cargo de Assistente em Saúde 01-D, a servidora CAROLINE SOUZA DE
SEIXAS, matrícula 111.710-6 A, pertencente ao quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, que se deu mediante
o Decreto de 29 de março de 2011, publicado na Edição nº 2.654 do
Diário Oficial do Município, de mesma data.

II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor GERALDO DIOGO DOS
SANTOS LIMA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –
SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-07-2013, combinado com
a Lei nº 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 01 de março de 2018.

Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11, inc.
II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o senhor LUIZ CARLOS GOMES DE LUNA para
exercer o cargo de Assessor I, simbologia CAD-3, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SEMMASDH, objeto da Lei Delegada n°
18, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 01 de março de 2018.
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 207/2018 –
GS/SEMMAS e o que mais consta nos autos dos Processos
nº 2018/19309/19630/00741,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
DANIELLY FIGUEIREDO DA SILVA do cargo de Gerente de Controle
Processual, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS;
DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 209/2018 –
GS/SEMMAS e o que mais consta nos autos dos Processos
nº 2018/19309/19630/00740,

II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora NATHALIA
ASSAM DE AGUIAR para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –
SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15, de 31-07-2013, combinado
com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015.
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
Manaus, 01 de março de 2018.

RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art.
103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora CLÉIA
GOMES MOREIRA do cargo de Chefe de Gabinete, simbologia DAS-3,
integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS;
II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 11, inc. II da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, a senhora DANIELLY FIGUEIREDO
DA SILVA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE
ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS,
objeto da Lei Delegada nº 22, de 31-07-2013, alterada pela Lei nº 1.809,
de 18-12-2013, combinada com a Lei n° 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 208/2018 –
GS/SEMMAS e o que mais consta nos autos dos Processos
nº 2018/19309/19630/00742, resolve
NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor SIDNEY FLORÊNCIO
VIANA para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Orçamento e
Finanças, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
MEIO
AMBIENTE
E
SUSTENTABILIDADE – SEMMAS, objeto da Lei Delegada nº 15,
de 31-07-2013, combinada com Lei nº 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 requerimento do servidor
abaixo identificado;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 212/2018/DLF/SUP/
SMTU e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/
19630/00655,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 07-022018, nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o
servidor FELIPE ROQUE CORTEZÃO, do cargo de Assessor III, simbologia
CAD-1, integrante da estrutura organizacional da SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU;
II – NOMEAR, a contar de 01-03-2018, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor LADSON MAQUINE para
exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto, integrante 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.
Manaus, 01 de março de 2018.

DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018
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 0296/2018 –
PRE/MANAUSTRANS e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/00690,
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.899/2018
ENQUADRA servidor efetivo, na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO os termos da Lei 205/93, combinado
com a Lei 162/92, e Decreto nº 1.307, de 23-12-1992;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 051/2016 – P.
Pessoal/PGM, subscrito pela Chefe da Procuradoria de Pessoal,
adotado pelo Subprocurador Geral do Município;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2295/2016GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno;

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia
Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0168/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4238/00921, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 24-01-2018,
pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 16-03-2007 a
15-03-2017, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA RODRIGUES DO
NASCIMENTO, Professor Nível Médio, matrícula 010.709-3 A, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Parecer nº 163/2017 ASJUR/SEMAD, subscrito pela Assessoria Técnica da SEMAD;
CONSIDERANDO o teor do Despacho nº 002/2018ASTEC/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2016/11209/15249/00101, resolve
CONSIDERAR ENQUADRADO, a contar de 23-12-1992, o
servidor STEFAN MENEZES, matrícula 060.175-6 A, no cargo efetivo de
Auxiliar Fazendário, 1ª Classe, Referencia III, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.901/2018
PRORROGA Licença para Tratar de
Interesse Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.900/2018
CONCEDE Licença-Prêmio na forma que
especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de
1º de setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante
identificado;
CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 0171/2018 –
SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2017/4114/4147/10743, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar 28-12-2017,
pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação nº
8.703/2016, publicada no DOM Edição 3935, de 21 de julho de 2016,
que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora MARINETE GOMES DA COSTA, Professor
Nível Superior, matrícula 116.371-0 A, integrante do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março 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. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.902/2018
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

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

identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0460/2018-SEMED/
GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4239/01315, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de
02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR ao servidor BRUNO ELIAS REGO DA SILVA,
Professor Nível Superior, matrícula 114.798-6 B, do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0167/2018SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.904/2018
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4239/01287, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de
02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora CINTIA DE SOUZA SIMOES, Professor Nível
Médio, matrícula 107.307-9 A, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.903/2018
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0258/2018- SEMED/
GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
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CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4239/01300, resolve
CONCEDER, a contar de 1º-02-2018, pelo prazo de
02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA,
Professor Nível Superior, matrícula 127.895-9 A, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.906/2018
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.905/2018
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 1º de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

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

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0290/2018SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4147/10108, resolve
CONCEDER, a contar de 02-05-2018, pelo prazo de
02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora KARINA DA SILVA LIMA GALVAO,
Tec. Mun./Assist. Administração, matrícula 123.423-4 A, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0154/2018SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4147/10787, resolve
CONCEDER, a contar de 12-02-2018, pelo prazo de
02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR ao servidor BRUNO ELIAS REGO DA SILVA,
Professor Nível Superior, matrícula 114.798-6 A, do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.907/2018

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

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

DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de
maio de 2015;
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0418/2018–
DGP/SEMINF, subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/00710,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
MADSON LINO DE ASSIS RODRIGUES, Subsecretário Municipal de
Obras Públicas, vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRURA - SEMINF, no período de 05 a 09-03-2018, em virtude
de férias;
II – DESIGNAR o servidor ORLANDO CABRAL
HOLANDA, Superintendente, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo mencionado no item I, sem direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento
legal do titular.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 13.908/2018
DECLARA autorizado o afastamento de
servidor na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11 de
maio de 2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0228/2018DIVP/MANAUSCULT, subscrito pelo Presidente da Fundação Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/00545, resolve
DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
JOAO CARVALHO DE ARAUJO, Diretor de Turismo, integrante do
quadro de pessoal da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no período de 10 a
18-09-2017, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade
de Miami/EUA, com ônus para o Erário Municipal relativamente às
passagens aéreas e diárias.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 1º de março de 2018.
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CASA CIVIL

Manaus, 23 de fevereiro de 2018.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Extrato do Contrato nº 001/2018, celebrado em 22
de fevereiro de 2018.
CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA
REQUINTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP.
OBJETO: O presente Extrato do Contrato nº 001/2018, tem por objetivo
aquisição de água mineral natural, gaseificação: sem gás, unidade de
fornecimento: garrafão de 20 litros, retornável, características adicionais:
produto em conformidade com a legislação em vigor.
VALOR GLOBAL: O Valor Global do presente contrato importa a
quantia de R$ 13.110,00 (treze mil, cento e dez reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato ficam empenhadas sob a NOTA DE EMPENHO n° 2018NE00068,
datada de 06/02/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, 11101-CASA CIVIL, PROGRAMA DE TRABALHO nº.
04.122.0011.2012.0000, FONTE DO RECURSO: 01000000 NATUREZA
DA DESPESA: 33903007, ficando o restante a ser empenhado conforme
disponibilidade orçamentária e financeira.
PRAZO: O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar
da data de assinatura.
FUNDAMENTO: O presente Extrato do contrato n° 001/2018, decorre do
Despacho autorizativo do Exmo. Sr. Subsecretário Subchefe Municipal
de assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil, constante do
Processo Administrativo n° 2018/19309/19630/00406, que passa a fazer
parte integrante do presente instrumento.

PORTARIA Nº 013/2018 – 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
CONSIDERANDO a Portaria nº 049/2017-GEPES/DAF/CM,
datada de 22 de novembro de 2017, publicada no DOM nº 4254, de 29 de
novembro de 2017, que aprova a Escala de Férias do exercício 2018 dos
servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos Estatutário e de
Direito Administrativo, CLT e dos ocupantes de cargos de provimento em
Comissão da Casa Militar.
RESOLVE
ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício
2018, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de
pessoal desta Casa Militar.

Manaus, 22 de fevereiro de 2018.

ESTATUTÁRIOS
Matrícula
062.778-0B
118.432-6A
126.395-1A
060.597-2M
096.023-3E
123.421-8A
118.235-8A
117.253-0C

CASA MILITAR

PORTARIA Nº 012/2018 – GEPES/DAF/CM

Servidor
Aldecy Ponce de Leão Filho
Édipo Lima Barroncas
Carlos José de Oliveira Filho
Ismênia Maria do Socorro Costa Lima
Juliano Florêncio da Costa
Marília Silva de Melo
Rodrigo dos Santos Gadelha
Simara Albuquerque dos Santos

Escala de Férias 2018
Programação
Alterado para
Março
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Março
Usufruto Posterior

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de fevereiro 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
CONSIDERANDO a Portaria nº 049/2017-GEPES/DAF/CM,
datada de 22 de novembro de 2017, publicada no DOM nº 4254, de 29 de
novembro de 2017, que aprova a Escala de Férias do exercício 2018 dos
servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos Estatutário e de
Direito Administrativo, CLT e dos ocupantes de cargos de provimento em
Comissão da Casa Militar.
RESOLVE
ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício
2018, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de
pessoal desta Casa Militar.
COMISSIONADOS
Matrícula
105.709-0G
118.654-0F
120.920-5C
122.565-0D
126.040-5B
130.579-4B
125.314-0C
102.955-0F
123.178-2B
130.580-8A
129.627-2A

Servidor
Alcilonia Batalha Gomes
Alfredo Monteiro Leite Neto
Andreia de Souza Lima
Ana Paula Silva do Patrocínio
Ellen Cristina Mendonça Monteiro
Vicente Carvalho Duarte
Jefferson Rodrigues Gomes
Julifran Soares Bessa
Raquel Paula Cruz
Raysa Caroline Leite Muller Duk
Suzana Lima de Souza

Escala de Férias 2018
Programação
Alterado para
Janeiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Março
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior

PORTARIA Nº 014/2018 – 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
CONSIDERANDO a Portaria nº 049/2017-GEPES/DAF/CM,
datada de 22 de novembro de 2017, publicada no DOM nº 4254, de 29 de
novembro de 2017, que aprova a Escala de Férias do exercício 2018 dos
servidores admitidos sob a égide dos Regimes Jurídicos Estatutário e de
Direito Administrativo, CLT e dos ocupantes de cargos de provimento em
Comissão da Casa Militar.
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RESOLVE
ALTERAR a programação do gozo de férias do exercício
2018, dos servidores abaixo relacionados, pertencentes ao quadro de
pessoal desta Casa Militar.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
EXTRAT O

RDA
Matrícula
109.814-4B
100.299-6B
089.202-5H
098.294-6C
100.474-3B
071.805-0D
098.295-4C
098.296-2C
089.013-8F
109.952-3B
109.904-3B

Escala de Férias 2018
Programação
Alterado para
Março
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Março
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior
Janeiro
Usufruto Posterior
Fevereiro
Usufruto Posterior

Servidor
Eduardo Matheus Trindade
Eurismar Pereira de Arruda
Gloria Regi Elias Sadala
José Reginaldo Ferreira Carvalho
Keliane Rodrigues
Manoel Rosino Porto Batista
Maria Luilza Coelho Rodrigues
Rosiele Amora da Silva
Oseías Lamego de Melo
Patrícia Renne Andrade de Queiroz
Viviane Rocha Menezes

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de fevereiro de 2018.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Aquisição de Material n.
003/2018, celebrado em 19/02/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno
– SEMEF, e a empresa OMP DO BRASIL LTDA.
3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obrigase a fornecer para a CONTRATANTE a aquisição e instalação
(montagem) de cadeiras e poltronas, para atender às necessidades
da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, no prédio da
Manaus Fácil, identificados no Item 4 do Projeto Básico e Ata de
Registro de Preços Pregão Eletrônico (SRP) N. 015/2016 – SALC/Ba
ADM/CCOMGEX, do Comando de Comunicações e Guerra
Eletrônica do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro (Processo
Administrativo SIGED n. 2017.11209.15266.0.036239).
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa na
quantia de R$ 266.218,00 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos
e dezoito reais).

PORTARIA Nº. 002/2018- 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
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas
das áreas meio e fim, em decorrência da urgência ou outra natureza com
despesas miúdas e de pronto pagamento, nos termos da Lei nº 198, de
21 de junho de 1993, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 1.595,
de 05 de julho de 1993, Decreto Municipal nº 2.539, de 28 de agosto de
2013 e Decreto Municipal nº 3.206, de 04 de novembro de 2015.
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores relacionados abaixo como
únicos autorizados a receber ADIANTAMENTO no âmbito desta Casa
Militar.
Servidor
Henrique de Almeida Gomes
Julifran Soares Bessa
Leonardo Ramos Silva
Carlos José de Oliveira Filho
Francisca de Nazaré Andrade da Rocha

Cargo
Diretor
Assessor II
Chefe de Divisão
Chefe de Setor
Chefe de Divisão

Matrícula
099.595-9C
102.955-0F
123.620-2C
126.395-1A
129.369-9A

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o n. 2018NE00051, no
valor de R$ 239.596,20 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e
noventa e seis reais e vinte centavos) e 2018NE00050 no valor de
R$ 26.621,80 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta
centavos), datados os empenhos de 29/01/2018, à conta das
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 16100;
Programa de Trabalho 04.122.0006.2007.0000 – Aquisição de
equipamentos para modernização administrativa e fiscal; 90% Fonte
Recurso 02900242 - PMAT - Programa de Modernização da
Administração Tributária; e 10% Fonte Recurso do Tesouro
01000000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa 44905242 –
Mobiliário em geral.
6. NÚMERO E DATA DO EMPENHO: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o n. 2018NE00050 e
2018NE00051, datados os empenhos de 29/01/2018.
7. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 12
(doze) meses, a contar da data da publicação de seu Extrato no
Diário Oficial do Município, e poderá chegar ao seu termo final com a
entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da
despesa.
8. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:
Ana Cristina Silva de Souza – Matrícula n. 060.680-4B.

III – REVOGAM-SE as disposições em contrário;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus, 26 de Fevereiro de 2018.
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Manaus, 19 de fevereiro de 2018.

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
(*) PORTARIA Nº 081/2018-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº 029DGFP/DSGP/SEMAD, de 31.1.2018;

a cessão da servidora PATRÍCIA MARIA ARAÚJO SILVA, Analista
Municipal/Turismo, matrícula 086.228-2 H, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD para a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, autorizada, em prorrogação,
na forma da Portaria nº 142/2017-SEMAD, publicada no DOM Edição
4.089, de 21.03.2017.
II – DETERMINAR que o órgão cessionário fique
incumbido do pagamento do auxílio-transporte e auxílio-alimentação, em
conformidade com o disposto no art. 5º do Decreto nº 1.941, de
28.9.2012, e no Parágrafo Único do art. 5º do Decreto nº 0221, de
23.7.2009, alterado por meio do Decreto nº 1.157, de 22.8.2011.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho datado de
8.2.2018, apenso à Comunicação Interna nº 0164-DIRH/DSGP/SEMAD, de
7.2.2018,

Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora THELMA
QUEIROZ DA FONSECA, Digitador A-VI-II, matrícula 079.907-6 A, para
responder, cumulativamente, pelas atribuições da Função Gratificada de
Chefe de Setor, simbologia FG-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
GESTÃO – SEMAD, no período de 22.1 a 20.2.2018, com direito à
percepção das vantagens inerentes ao exercício da função, em
substituição à titular CECÍLIA SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA,
matrícula 011.505-3 A, afastada por motivo de férias regulares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de fevereiro de 2018.

(*) Republicado por veiculação no DOM Edição nº 4.307, de 20.02.2018, com incorreções no
nome da servidora Titular da Função Gratificada

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços Técnicos Especializados n.º 001/2015 - SEMAD, celebrado
em 09/02/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a
empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
3. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato original, por
mais 12 (doze) meses, a contar de 13/02/2018, referente à prestação
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de assistência
técnica, com reposição de peças originais, dos 02 (dois) elevadores que
funcionam no prédio da sede da SEMAD, situada na Rua São Luiz, n.º
416 – Adrianópolis.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo Aditivo importa a
quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil de reais).

PORTARIA Nº 087/2018-SEMAD
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº
0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 0063/2018DIVP/MANAUSCULT, de 15.01.2018, subscrito pelo Diretor-Presidente
da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos;
CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Municipal
de Administração, Planejamento e Gestão, mediante Despacho datado
de 20.02.2018;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho datado de 26.01.2018, às fls. 05-06;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob o n.º 2018NE00045 de 01/02/2018, a
conta da seguinte rubrica orçamentária: 14101.04.122.0011.2011.0000.
01000000.33903916, no valor de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e
cinquenta reais), ficando o restante a ser complementado conforme
liberação de cotas financeiras do mesmo exercício. Consentâneo com o
princípio orçamentário da anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no
mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2019.
6. PRAZO: O prazo do presente Termo Aditivo será de 12 (doze) meses,
a contar de 13/02/2018, finalizando-se em 12/02/2019.
7. FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo tem como fundamento o
art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93, sendo firmado com anuência da
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão,
mediante Despacho Autorizativo, às folhas 416, datado de 08/11/2017,
bem como manifestação da Assessoria Jurídica, por meio do Parecer n.º
014/2018 – ASJUR/SEMAD, às folhas 486 a 496, constantes nos autos
do Processo Administrativo nº 2015/16330/16343/00002, que passam a
fazer parte integrante do presente Instrumento.

CONSIDERANDO, ainda, o que mais consta da instrução
do Processo nº 2018/16330/17148/00039-SEMAD,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR PRORROGADA, pelo prazo de 12
(doze) meses, a contar de 18.02.2018, com ônus para ambos os órgãos,
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Manaus-Am 09 de fevereiro de 2018.

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
EXTRATO

Manaus, 15 de fevereiro de 2018

1.ESPÉCIE E DATA: Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.º
013/2014-SEMAD, celebrado em 21/02/2018.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a
empresa Amazonas Distribuidora de Energia S/A.
3.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a inclusão e a
readequação de demanda (redução de demanda contratada), das
unidades consumidoras, conforme detalhamento no ANEXO I, ao
Contrato n.º 013/2014, firmado entre as partes em 08 de julho de 2014,
nos termos de sua Cláusula Décima Primeira.
4.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A INCLUSÃO E A READEQUAÇÃO
DE DEMANDA, DAS UC’S de energia elétrica constante deste aditivo
não resultam em alteração do valor total estimado do Contrato.
5.PRAZO: Pelo presente Termo Aditivo, fica aditivado, a partir do ciclo
de faturamento 02/2018, com a demanda mensal especificada no Anexo
I, cujo valor será denominado de “demanda contratada”, a contar da sua
assinatura e chegará ao seu termo final juntamente com o término da
vigência do Contrato n.º 013/2014, em 07/07/2018.
6.FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo encontra amparo
jurídico na Resolução n.º 414 de 09/09/2010/ANEEL, no art. 65, inciso I,
alínea b, c/c seu § 1º da Lei n.º 8.666/93, sendo firmado com anuência do
Ilma. Sra. Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão,
mediante despacho autorizativo, datado de 12 de janeiro de 2018, às
folhas 1.459, bem como manifestação da Assessoria Jurídica, através do
Parecer n.º 025/2018-ASJUR, às folhas 1.479 a 1.483v, constantes nos
autos do Processo Administrativo n.º 2014/16330/16343/00009, que
passam a fazer parte integrante do presente Instrumento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(*) PORTARIA Nº 0326/2016 - SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

Manaus (AM), 21 de fevereiro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 210, §2º da
Constituição Federal de 1988 e artigo 32, IV,§ 3º da Lei nº 9.394/96;
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores
para, no âmbito da Administração Pública Municipal, elaborar pré-projeto
de lei com a finalidade de criar o cargo Professor Indígena para inclusão no
texto da Lei nº 126, de 05 de junho de 2007; ou em diploma autônomo.
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I. CONSTITUIR comissão para elaboração de pré-projeto
de lei com a finalidade de criar os cargos específicos para a Educação
Escolar Indígena.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/2017 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2018- DIREP/SEMSA

II.DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para sob
a presidência do primeiro, compor a comissão de elaboração do préprojeto de lei para criação do cargo Professor Indígena.

No dia 15 de fevereiro de 2018, na Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA foram registrados os preços da empresa abaixo
identificada para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
medicamentos, para atender as necessidades dos estabelecimentos
assistenciais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 102/2017-CML/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de
referência constantes do respectivo Processo Administrativo
nº. 2017 1637 2328 assim como os termos da proposta de preços que
integram esta ata de registro de preços, independentemente de
transcrição.

NOME
Rossini Pereira Maduro
Domingos Sávio Vieira Carvalho
Maria Alice da Silva Paulino
Raimundo Cruz da Silva
Waldemir da Silva
Pedro da Silva Vieira
Moisés Ferreira de Souza
Admilton Freitas das Chagas Filho
Autaci Corrêa Rubim
Glademir Sales dos Santos
Hélia de Jesus da Silva Medeiros
Carla Rejane Alves Dinelly
Cleber de Oliveira Ferreira
Benezuele Soares da Silva

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.

III. Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida
comissão não serão remunerados.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DECARES COMÉRCIO LTDA
ITEM
01

ID
504316

MATRÍCULA
SEMED – Gerência de Educação Escolar Indígena
SEMED – Professor Indígena
SEMED – Professor Indígena
SEMED – Professor Indígena
Liderança Indígena
Liderança Indígena
Liderança Indígena
Liderança Indígena
SEMED/Linguista
SEMED/Sociólogo
SEMED/Divisão de Pessoal
SEMED/Assessoria Jurídica
Conselho Municipal de Educação
Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

QTDE

CONCENTRAÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO
APRESENTAÇÃO

3.000

Bupivacaína,
Solução Injetável 0,5
cloridrato + Glicose % + 8 %. Ampola 4 HIPOLABOR
hiperbárica
mL.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Manaus, 21 de fevereiro de 2018.

R$ 3,33

WN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ITEM

ID

QTDE

ESPECIFICAÇÃO

CONCENTRAÇÃO E
APRESENTAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

12

504465

300

Sildenafila

Comprimido 25mg

GENÉRICO /
EMS

R$ 3,37

(*) Republicada Integralmente por haver sido publicada com incorreção no DOM Edição
nº 3998, de 27.10.2016
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
PORTARIA Nº 0052/2018-SEMED/GS

RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

I – CONSTITUIR comissão sob a presidência do primeiro,
para elaborar o edital de chamada pública, recebimento e seleção de
projetos e vendas, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente
da Agricultura Familiar;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as
atividades da Administração Pública;
CONSIDERANDO o memorando
Departamento de Gestão Educacional/DEGE;

nº 031/2018 do

RESOLVE
I – CESSAR EFEITOS, a contar de 01/02/2018, da
Portaria, n.º 0334/2017-SEMED/GS, publicada no DOM 4202, de
04/09/2017;
II – DESIGNAR os servidores abaixo elencados para
compor a comissão para receber e atestar as Notas Fiscais e/ou Faturas
referentes à entrega de Materiais e Serviços Gráficos adquiridos pela
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Servidores
Pedro Augusto Soares Vieira (Presidente)
Neuza Maria Telles Viana (Membro)
Ronnie Mendes de Melo (Membro)
Hudson Soares Brito (Suplente)
Alzira Câmara Brandão (Suplente)
Orleanzio de Lima Alves (Suplente)

II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
cumprimento deste instrumento;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thiago Balbi Souza Lima
Carlos Andres Ramos Lousada
Aylin Cynthia de Carvalho Lopes
Sanny Laiza Fernandes do Nascimento
Tábatta Lorena Coelho Guimarães
Ingrid Samias Chanchare
Helder Juber Ehm Maia
Iara Farias dos Santos
André Soledade de Oliveira
Mauricélio José Correa Campos

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida
Comissão não serão remunerados;
IV – Esta Portaria entra em vigor na data da Publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Matrícula
050.329-0A/B
088.748-0A
123.788-8A
100.248-1B
063.530-8A
109.322-3A

Manaus, 01 de março de 2018.

III – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida
comissão não serão remunerados.
III – Esta Portaria retroage sues efeitos a 01 de fevereiro
de 2017, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da
autoridade competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0065/2018-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2017/4114/4147/09264 e 2018/4114/4147/00621;

Manaus, 23 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a publicação
nº 0015/2018-SEMED/GSAF e Extrato, em que consta
servidor ALTIMAR TORRINHO DA SILVA, matrícula
publicados no Diário Oficial do Município 4286, de
referentes à Rescisão Contratual.

da Portaria
o nome do
099.259-3A,
17/01/2018,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA N° 0055/2018– SEMED/GS

Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO usando
das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 128, inciso II da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
Pública,
00045,

CONSIDERANDO os princípios que norteiam a Administração
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2018/4114/4208/
PORTARIA Nº 0066/2018-SEMED/GSAF

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pela Lei n.º
11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE,
CONSIDERANDO a Resolução/CD/FNDE nº 026, de 17 de
junho de 2013, Resolução/CD/FNDE nº 04, de 02 de abril de 2015,
CONSIDERANDO que o procedimento de chamada
pública tem promovido uma importante transformação na alimentação
escolar, além do cumprimento das diretrizes do PNAE, no que se refere
à priorização de produtos produzidos em âmbito local, de forma a
fortalecer os hábitos alimentares, a cultura local e a agricultura familiar,
aspectos fundamentais na garantia da segurança alimentar e nutricional.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2017/4114/4147/09264 e 2018/4114/4147/00621;
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a publicação da Errata da Portaria
nº 0015/2018-SEMED/GSAF, em que consta o nome do servidor
ALTIMAR TORRINHO DA SILVA, matrícula 099.259-3A, publicados no
Diário Oficial do Município 4306, de 19/02/2018, referentes à data da
Rescisão Contratual.
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Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 022 / 2018 - SEMINF/GS

PORTARIA Nº 0067/2018-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 06 de janeiro
de 2017,
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2017/4114/4147/09264 e 2018/4114/4147/00621,à revelia, mediante
processo de comunicação de Aposentadoria.

O SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II
do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e Lei
Delegada nº 20, de 31.07.2013,
CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o gozo
das férias do servidor da Secretaria de conformidade com a realidade de
seu órgão de lotação,
RESOLVE:
ALTERAR a Escala de Férias dos servidores da SEMINF,
referente ao exercício 2017/2018, encaminhada através da Portaria nº
114/2017-SEMINF/GS, publicada no DOM 4246 de 16.11.2017, a saber:

RESOLVE:
DISPENSAR, a revelia, a contar de 08/04/2018, conforme
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, o prestador de serviço temporário
ALTIMAR TORRINHO DA SILVA, AUXILIAR OPERACIONAL/RDA,
matrícula nº 099.259-3 A, admitido sob a égide do Direito Administrativo,
junto à Secretaria Municipal de Educação.

MatrÍcula
004.570-5C
080.441-0A
078.661-6C

Nome
ORLANDO BENTO DA SILVA FILHO
PRISCILA ALVES DO AMARAL
FRANCISCO CANDIDO O. FILHO

Mês escolhido
1/3
Gozo
MAR
ABRIL
MAR
ABRIL
MAR
ABRIL

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE
Manaus, 27 de fevereiro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de fevereiro de 2018.

PORTARIA N° 014/2018 - SEMINF / GSS.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e o Senhor ALTIMAR TORRINHO DA SILVA, AUXILIAR
OPERACIONAL/RDA, matrícula nº 099.259-3 A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, a revelia, mediante processo
de comunicação de Aposentadoria nº 2017/4114/4147/09264.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
5. VIGÊNCIA: A contar de 08/04/2018.
Manaus, 28 de fevereiro de 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,
CONSIDERANDO a CI nº 064/2018 e o Termo de Contrato
nº 018 – SEMINF, firmado em 01/12/2017;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01849 – SEMINF,
emitido em 30/11/2017;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17628 / 08622, resolve:
SUSPENDER até ulterior deliberação, o contrato celebrado
entre o Município de Manaus e a Empresa ARDO CONSTRUTORA E
PAVIMENTAÇÃO LTDA., correspondente ao Edital do Pregão
Presencial nº 064/2017 CML/PM, referente ao Objeto: SERVIÇOS
COMUNS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, REPARO PROFUNDO E
REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE
MANAUS - LOTE 01, EM MANAUS / AM. O efeito da presente portaria
passará a vigorar a partir de 12/01/2018.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 27 de
fevereiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
IONTECH – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
MÉDICOS-HOSPITALARES-EPP torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO nº 102/2016-1 sob o processo nº 2015.15848.15875.0.
000657, que autoriza a Atividade SERVIÇO, com finalidade SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS MÉDICOSHOSPITALARES com validade de 12, meses, sito na RUA GRAVIOLA
(ANTIGA AV G Nº 110) Nº 89 – ALVORADA – MANAUS/AM, ManausAmazonas.

PORTARIA N° 015/2018 - SEMINF / GSS.
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,
CONSIDERANDO a CI nº 068/2018 e o Termo de Contrato
nº 021 – SEMINF, firmado em 01/12/2017;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01857 – SEMINF,
emitido em 30/11/2017;
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CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17628 / 08627, resolve:
SUSPENDER até ulterior deliberação, o contrato celebrado
entre o Município de Manaus e a Empresa IZA CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA., correspondente ao Edital do Pregão Presencial nº
064/2017 CML/PM, referente ao Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE
RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO,
REPARO
PROFUNDO
E
REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE
MANAUS - LOTE 05, EM MANAUS / AM. O efeito da presente portaria
passará a vigorar a partir de 04/01/2018.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 27 de
fevereiro de 2018.

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 27 de
fevereiro de 2018.

PORTARIA N° 018/2018 - SEMINF / GSS.
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,
CONSIDERANDO a CI nº 067/2018 e o Termo de Contrato
nº 022 – SEMINF, firmado em 04/12/2017;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01854 – SEMINF,
emitido em 30/11/2017;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17628 / 08625, resolve:

CONSIDERANDO a CI nº 065/2018 e o Termo de Contrato
nº 019 – SEMINF, firmado em 01/12/2017;

SUSPENDER até ulterior deliberação, o contrato celebrado
entre o Município de Manaus e a Empresa C.D.C. EMPREENDIMENTOS
LTDA., correspondente ao Edital do Pregão Presencial nº 064/2017
CML/PM, referente ao Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE
RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO,
REPARO
PROFUNDO
E
REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE
MANAUS - LOTE 04, EM MANAUS / AM. O efeito da presente portaria
passará a vigorar a partir de 01/02/2018.

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01850 – SEMINF,
emitido em 30/11/2017;

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17628 / 08623, resolve:

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 27 de
fevereiro de 2018.

PORTARIA N° 016/2018 - SEMINF / GSS.
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,

SUSPENDER até ulterior deliberação, o contrato celebrado
entre o Município de Manaus e a Empresa TERCON TERRAPLENAGEM
LTDA., correspondente ao Edital do Pregão Presencial nº 064/2017
CML/PM, referente ao Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE
RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO,
REPARO
PROFUNDO
E
REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE
MANAUS - LOTE 02, EM MANAUS / AM. O efeito da presente portaria
passará a vigorar a partir de 12/01/2018.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 27 de
fevereiro de 2018.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº.
030/2016, celebrado em 27.02.2018.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA –
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.
3.OBJETO: Alteração no Programa de Trabalho nº 15.451.1060.2398
para nº 15.451.0009.2006 ao Contrato nº 030/2016, referente à
Aquisição de 1.370.000 Kg de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30, Marca
Petrobrás e 2.740.000 Kg de Emulsão Asfáltica Catiônica RR-2C, Marca
CBAA Asfaltos, conforme o Pregão nº 044/2015-CML/PM e seus anexos.
4.FUNDAMENTO LEGAL: Parecer nº. 037/2018-AJ/SEMINF, constante
no Processo Administrativo nº 2016/17428/17628/03525.

PORTARIA N° 017/2018 - SEMINF / GSS.

Manaus, 27 de fevereiro de 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,
CONSIDERANDO a CI nº 066/2018 e o Termo de Contrato
nº 020 – SEMINF, firmado em 01/12/2017;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 01851 – SEMINF,
emitido em 30/11/2017;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17628 / 08624, resolve:
SUSPENDER até ulterior deliberação, o contrato celebrado
entre o Município de Manaus e a Empresa CONSTRUTORA SOMA LTDA.,
correspondente ao Edital do Pregão Presencial nº 064/2017 CML/PM,
referente ao Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO, REPARO PROFUNDO E REVITALIZAÇÃO EM DIVERSAS
VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE MANAUS - LOTE 03, EM MANAUS / AM.
O efeito da presente portaria passará a vigorar a partir de 16/01/2018.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº.
071/2016, celebrado em 27.02.2018.
2.CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa
LEONEL RODRIGUES DE COUTO FILHO.
3.OBJETO:
Alteração
no
Programa
de
Trabalho
de
n°15.451.1060.2398.0000 para o nº 15.451.0009.2006 ao Contrato,
referente aos Serviço de Transporte com Veículo Automotor,
Características: Micro-Ônibus, potência mínima de 150cv, combustível
diesel, capacidade mínima para 32 lugares, ano de fabricação a partir de
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2012, características adicionais: com motorista, sem combustível, ar
condicionado, cortinas em todas as janelas, direção hidráulica, bagageiro
interno, poltronas reclináveis almofadadas em tecido, com cinto de
segurança, e com manutenção total por conta da contratada. Marca
Modelo: Marcopolo/Volare w8, cconforme Projeto Básico (Termo de
Referência), de acordo com o Pregão nº 120/2016-SCLS/CML/PM – Ata de
Registro de Preços nº. 121/2016-DIREP/SEMSA e seus anexos.
4.FUNDAMENTO LEGAL: Parecer nº. 30/2018-AJ/SEMINF, constante
no Processo nº 2017/17428/17628/01434.
Manaus, 27 de fevereiro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: SMTU
SERVIDOR(A): CANUTO FERREIRA COUTO FILHO
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO II – DAS-2
SIT: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 22/01/2018
DOM Nº 4289, DE 22/01/2018.
UM VEÍCULO KIA CERATO ANO 2014, ALIENADO AO BANCO ITAU, VALOR R$
45.000,00;
UM VEÍCULO PICK-UP STRADA 1.4, ANO 2012, ALIENADO AO BANCO ITAU,
VALOR R$ 25.000,00;
UM VEÍCULO PRISMA, ANO 2015, ALIENADO AO BANCO ITAU, VALOR R$
30.000,00;
UMA CASA SITO A AV. B. Nº 13, VILA MARINHO, VALOR ESTIMADO EM R$
150.000,00;
UM TERRENO NÃO QUITADO, ALIENADO, SITO A QD. 3, LOTE 05, ALPHAVILLE 3,
VALOR R$ 299.000,00.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: SMTU
SERVIDOR(A): KEVERSON ALEGRIA MICHILES
CARGO: DIRETOR DE TRANSPORTES URBANOS – DAS-4
SIT: ( ) NOMEAR (X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 16/01/2018
DOM Nº 4285, DE 16/01/2018.
1 – 01 CASA SITUADA NA RUA CISJORDÂNIA, Nº 14 QD. 510, NOVA CIDADE.
2 – 01 APARTAMENTO
3 - 01 VEÍCULO MARCA MMC/L200 MODELO TRITON 3.2 D, ANO 2012/2013.
4 – 01 MOTO MARCA/MODELO HONDA/CB 500X, ANO 2014/2015.
5 – 01 APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO PARQUE PONTA NEGRA RESERVA DAS
PAIAS, TORRE 3, APTO. 203, AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 5705, SANTO
AGOSTINHO.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
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CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 086/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

MANAUS PREVIDÊNCIA

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 080/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2016/1637/9863, de 29/12/2016, resolve,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº
3902, de 06.06.2016,

APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA, no
cargo de AS-Auxiliar de Enfermagem C-11, matrícula 010586-4A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 2.798,19 (dois mil, setecentos e noventa e
oito reais e dezenove centavos) discriminados na forma abaixo:

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 074/2018

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 083/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 079/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,

Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Total dos Proventos

Valor
R$ 2.798,19
R$ 2.798,19

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de fevereiro de 2018.

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2016/1637/4203, de 14.06.2016, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA GORETE DOS SANTOS FREIRE, no
cargo de AS-Lavadeiro B-09, matrícula 014.644-7A, do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os
proventos mensais de R$ 2.247,97 (dois mil, duzentos e quarenta e sete
reais e noventa e sete centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 076/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

Valor

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Valor dos Proventos

R$ 2.247,97
R$ 2.247,97

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de fevereiro de 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº
3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 087/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição a servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 075/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº
3902, de 06.06.2016,

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 081/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo protocolado sob o nº 2016/1637/6711, de 30.08.2016, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 3º, da Emenda
Constitucional nº 47/2005 c/c artigo 53-B da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora RAIMUNDA URQUIA ERACIA, no cargo de ASCopeiro B-08, matrícula 082148-9A, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$
2.182,48 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito
centavos) discriminados na forma abaixo:
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Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Valor

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Valor dos Proventos

Subsídio

R$ 2.182,48
R$ 2.182,48

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 26 de fevereiro de 2018.

PORTARIA N.º 022/2018-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
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 o teor do Memo nº 04/2018 – Comissão
de Sindicância Investigativa, e o que mais consta nos autos do processo
administrativo protocolado sob o nº 2018.17848.17852.0.000294,
RESOLVE:
PRORROGAR por mais 15 (quinze) dias, a contar do dia
28.02.2018, a Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº
010/2018–GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, publicada no Diário Oficial do
Município de Manaus, Edição nº 4295, de 30 de janeiro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 085/2018

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

REVISA aposentadoria de servidor, na forma
que especifica.

Manaus, 27 de fevereiro de 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM nº 3894, de mesma data, e o teor da Portaria nº 074/2016 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM nº
3902, de 06.06.2016,
CONSIDERANDO sentença judicial prolatada nos autos da
Ação Revisional de Proventos nº 0626066-55.2015.8.04.0001,
CONSIDERANDO o Despacho de Revisão de Benefício nº
018/2018, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 094/2018–
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de revisão de benefício,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
processo de revisão de aposentadoria protocolado sob o nº
2018/17848/17852/00024, de 26.02.2018, resolve,
REVISAR, com efeitos financeiros a partir de 29.12.2014, a
Portaria por Delegação nº 3913/2014, publicada no DOM de 29.12.2014,
Edição 3560, que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição ao segurado abaixo identificado, passando a vigorar da
seguinte forma:
APOSENTAR, nos termos do artigo 6º, da Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 51 da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, o servidor FRANCISCO CARLOS MENDONCA CABRAL,
no cargo de AS-Auxiliar Administrativo C-07, matrícula 066004-3B, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com
os proventos mensais de R$ 1.995,32 (mil, novecentos e noventa e cinco
reais e trinta e dois centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de
26.03.2008, c/c Lei nº 2.270, de 12.12.2017.
Total dos Proventos

Valor
R$ 1.995,32
R$ 1.995,32

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº
007/2016, a contar de 10.11.2017;
2. CONVENENTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e UNIODONTO MANAUS
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, cooperativa, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.031.479/0001-29, com sede na cidade de Manaus,
no Estado do Amazonas, na Rua Leonardo Malcher, nº 598, Centro,
CEP 69.010-170;
3. OBJETO: recadastramento do Termo de Convênio nº 007/2016, com
fulcro no artigo 13 da Portaria No 111/2016-GP/Manaus Previdência, que
tem por finalidade o desconto de plano de assistência odontológica
mediante consignação em folha de pagamento, para os servidores,
aposentados e pensionistas registrados no Sistema de Folha de
Pagamento da Manaus Previdência, por mais doze meses;
4. VALOR GLOBAL: Os serviços enumerados e prestados pela
UNIODONTO ocorrerão sem quaisquer ônus ou encargos para a
MANAUS PREVIDÊNCIA, sendo o Termo de Convênio celebrado a título
gratuito e não oneroso.
5. VIGÊNCIA: o presente termo terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar de 10.11.2017, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de
Manaus condição indispensável para sua eficácia.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 28 de fevereiro de 2018.
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Manaus, 10 de novembro de 2017.

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
CONVOCA o candidato adiante nominado, aprovado no Concurso
Público objeto do Edital nº 01/2015, para provimento de cargos do
quadro de permanente de servidores da Manaus Previdência –
MANAUSPREV, homologado por meio do Decreto de 10 de setembro
de 2015, publicado na Edição nº 3729 do Diário Oficial do Município
de Manaus, de 10/09/2015, prorrogado por meio do Decreto de 26 de
julho de 2017, publicado na Edição nº 4147 do Diário Oficial do
Município de Manaus a comparecer, no período de 28 de fevereiro de
2018 a 29 de março de 2018, no setor de Gestão de Pessoas na
Sede da Manaus Previdência, situado na Av. Constantino Nery, nº
2480 – Chapada, no horário das 8h às 12h, para orientação quanto
aos procedimentos pré-admissionais, checagem e procedimentos de
posse, observando o disposto nos itens 3 e 11 do Edital nº 01/2015,
c/c os arts. 70 e 75 da Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971. no
uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica
do Município de Manaus,
CARGO/ESPECIALIDADE: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO – ADMINISTRATIVA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
CL.DEF
LUIZ AUGUSTO DE SOUSA GONÇALVES
949º
6º

PORTARIA Nº 017/2018 – MANAUSCULT
Designa servidor para exercer a função de
Gestor dos Termos de Colaboração, a serem
celebrados com as Organizações da
Sociedade Civil - OSCs, nos termos
estabelecidos no Edital de Chamada Pública
nº 02/2018 - MANAUSCULT, de acordo com
as determinações contidas na Lei
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015
e Decreto nº 8.726 de 27 de abril de 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de
31/07/2013, Lei Delegada nº 25 de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017,
resolve:
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e Decreto de
regulamentação nº 8.726 de 27 de abril de 2016, quanto à necessidade
de nomeação de Gestor que tem suas obrigações atribuídas no artigo 61
da Lei nº 13.019/2014;

Manaus, 28 de fevereiro de 2018

CONSIDERANDO termos estabelecidos no Edital de
Chamamento Público n° 02/2018 – MANAUSCULT;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
dos termos de Colaboração a serem celebrados com as Organizações
da Sociedade Civil – OSCs, são os previsto no artigo 61 da Lei nº
13.019/2014, in fine:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
ERRATA
ERRATA da PORTARIA N.º 019/2018-GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, publicada no DOM de 22 de fevereiro de 2018, Edição
4309, página 18, que dispensou a servidora ARMILENA VIANA DA
TRINDADE da função de membro do Comitê de Investimentos da
Manaus Previdência (Cominv), a contar de 21.02.2018, e designou a
servidora CAROLLINE NUNES DOS SANTOS para desempenhar a
função supracitada, a contar da mesma data.

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

ONDE SE LÊ:

RESOLVE:

“CAROLLINE NUNES DOS SANTOS”.

Art. 1º. Designar a Servidora JAQUELINE DE FREITAS
FIGUEIREDO, matrícula 123.415-3D, como Gestora Titular e
WANDERLEIA MIRANDA DE OLIVEIRA, matrícula nº 129.344-3A,
como Gestora substituta.

LEIA-SE:
“CAROLINNE NUNES DOS SANTOS”
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 27 de fevereiro de 2018.

Art. 2º. As atividades desempenhadas pelas servidoras,
não serão remuneradas, sendo as mesmas consideradas de relevante
interesse público.
assinatura.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de Março de 2018.
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PORTARIA Nº 018/2018 - MANAUSCULT.
DESIGNA os membros para comporem a
Comissão de Seleção que tem como
finalidade: Avaliar, processar, julgar e
homologar as propostas apresentadas pelas
Organizações da Sociedade Civil - OSCs,
nos termos estabelecidos no Edital de
Chamamento Público n° 02/2018 MANAUSCULT, de acordo com as
determinações contidas na Lei 13.019/2014,
alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto
n° 8.726 de 27 de abril de 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada n° 25
de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017, resolve:

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei
13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto de
regulamentação n° 8.726 de 27 de abril de 2016;
CONSIDERANDO termos estabelecidos no Edital de
Chamamento Público n° 02/2018 - MANAUSCULT.
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos
membros que irão compor a Comissão de Monitoramento e
Avaliação.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes membros:
Sarah Gabrielly Nascimento da Silva: Matrícula n° 126.677-2A (Presidente)
Mauro Sérgio de A. Braga Junior: Matrícula n° 131.058-5A (Membro)
Rodrigo Lopes Krichanã da Silva: Matrícula n° 131.484.0B (Membro)
José Claudio de Souza Costa: Matrícula n° 125.641.6E (Membro)
Filliphi Alef dos Santos Bandeira Morais: Matrícula n° 130.496-8A (Membro)

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei
13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto de
regulamentação n° 8.726 de 27 de abril de 2016;

Art. 2º A Comissão não será remunerada, sendo os
serviços prestados de relevante interesse público.

CONSIDERANDO termos estabelecidos no Edital de
Chamamento Público n° 02/2018 - MANAUSCULT.

publicação.

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos
membros que irão compor a Comissão de Seleção.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de março de 2018.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguintes membros:
Tiziane Assunção Virgílio: Matrícula n° 125.632-7D (Presidente)
Moara Tuane Pinheiro da Costa: Matrícula n° 128.360-0B (Membro)
Giselly Abtibol de Oliveira Barbosa: Matrícula n° 125.627-0B (Membro)

Art. 2º - A Comissão não será remunerada, sendo os
serviços prestados de relevante interesse público.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de março de 2018.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 – MANAUSCULT.
A Prefeitura Municipal de Manaus por intermédio da
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT,
com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela
lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016, Lei 2.294, de 03 de janeiro de 2018, que institui o PPA
2018/2021 e suas alterações posteriores, Lei 2.293, de 03 de janeiro de
2018, que institui a Lei Orçamentária Anual de 2018, Lei delegada nº 25
de 31 de julho de 2013, torna público o presente Edital de Chamamento
Público visando a seleção de organização da sociedade civil,
representante de grupos folclóricos, interessada em celebrar termo de
colaboração que tenha por objeto a “concessão de apoio financeiro da
administração pública municipal para a apresentação de grupos
folclóricos no 62º Festival Folclórico em 2018”.
1. DO OBJETO

PORTARIA Nº 019/2018 – MANAUSCULT
DESIGNA os membros para comporem a
Comissão de Monitoramento e Avaliação
que tem como finalidade: Monitorar e avaliar
as parcerias celebradas com Organizações
da Sociedade Civil - OSCs, mediante Termo
de Colaboração, oriundos do Edital de
Chamamento Público n° 02/2018 MANAUSCULT, de acordo com as
determinações contidas na Lei 13.019/2014,
alterada pela Lei n° 13.204/2015 e Decreto
n° 8.726 de 27 de abril de 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no exercício
da competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do
artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada n° 25
de 31/07/2013 e Decreto de 06/01/2017, resolve:

1.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio
financeiro da administração pública municipal para a execução de
apresentação de grupos folclóricos no Festival Folclórico a ser realizado
em 2018, integrantes das categorias prata e bronze e bois bumbas
categorias ouro-master-A, respeitando-se o limite estabelecido neste
edital, de acordo com o resultado e regulamento de 2017, abaixo
descrito:
1.1.1. Categoria Ouro Master A: conforme resultado e Regulamento do
Festival Folclórico do Amazonas – 2017, limitando-se a 03 (três) grupos;
OURO MASTER A
GRUPO FOLCLÓRICO
1 BRILHANTE
2 GARANHÃO
3 CORRE CAMPO

CATEGORIA
Boi Bumbá
Boi Bumbá
Boi Bumbá

1.1.2. Categoria Prata: conforme resultado e Regulamento do Festival
Folclórico do Amazonas – 2017, limitando-se a 61 (sessenta e um)
grupos;
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PRATA
GRUPO FOLCLÓRICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

MANAÚ
PIDA DJAPÁ
TRIBO JURUPIXUNAS
ESPLENDOR
IMPERATRIZ DO NORTE
ROSAS DE OURO
PRINCESINHA DA VILA
ENCANTO CIRANDEIRO
INDEPENDENTE DA COMPENSA
SEDUÇÃO DE SÃO FRANCISCO
GRUPO AM. ARTE LIVRE DE DANÇAS
SYRIA DO AMAZONAS
ODÁLIK
GRUPO DARAJ - ACADEMIA DE DANÇA TRIBUS
CAFÉ DO AJURICABA
XAMEGUINHO DO XOTE
CANDOMBLÉ AFRO
DANÇA REGIONAL DO CURIÓ
FURACÃO MISTURA DE RITMOS
NORDESTE SANGRENTO
CANGACEIROS DE APARÍCIO
CANGACEIROS DO JUAZEIRO
CABRAS DO CAPITÃO RUFINO
FILHOS DE LAMPIÃO
CANGACEIROS DE ASA BRANCA
JOÃO E MARIA
BIBA BOYS
FIAPOS NA ROÇA
VITOR E VITÓRIA
FOLIA E FULERAGEM
AS PODEROSAS NA ROÇA
OS ANJOS DO FAROESTE
ESPIÕES NA ROÇA
OS INTOCÁVEIS NA ROÇA
PISTOLEIROS NA ROÇA
REIS DO FAROESTE
OLINDA NA ROÇA
UNIDOS ALVORADA NA ROÇA
MANTO AZUL
MINHA DEUSA NA ROÇA
EXPLOSÃO NA FOLIA
EXPLOSÃO JUNINA NA ROÇA
UNIDOS NA ROÇA
MOCIDADE NA ROÇA
NHÔ CHICO JUNINO
FESTANÇA NA ROÇA
MEU REINO NA ROÇA
SETE QUEDAS NA ROÇA
EXPLOSÃO DE ALEGRIA
BROTINHOS DO PARQUE
IMPÉRIO NA FOLIA
CAIPIRA RASTAPÉ NA ROÇA
ELÉTRICOS NA ROÇA
VITÓRIA RÉGIA
EXPLOSÃO NA ROÇA
CAIPIRA PÉ NA BRASA
PIMENTINHA NA ROÇA
UNIÃO NA ROÇA
ROSAS DA NOITE
CLAMOR DE UM POVO
TRIBO DO MANAÚ

CATEGORIA
Cacetinho
Cacetinho
Cacetinho
Garrote Regional
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Nacional
Dança Nacional
Dança Nacional
Dança Regional
Dança Alternativa
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Duelo
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Boi Bumbá Regional
Tribo

1.1.3. Categoria Bronze: conforme resultado e Regulamento do Festival
Folclórico do Amazonas – 2017, limitando-se a 23 (vinte e três) grupos,
sendo especificamente:
BRONZE
GRUPO FOLCLÓRICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KAMAYURÁ
SÃO SEBASTIÃO
MOLEJO
TRADIÇÃO DO PARQUE DEZ
SEDUÇÃO DA COMPENSA
UNIÃO HIT DANCE NA ROÇA
CIA DE ARTES CÊN. DAS ÍNDIAS ORIENTAIS JAI OH
RANCHO F. LUSO BRASILEIRO DO AM.
XOTE DA KAROLINA
VINGADORES DO SERTÃO
VINGADORES DE VIRGULINO
CABRAS DO CAPITÃO CORISCO
BANDOLEIROS DO SERTÃO
MERCENÁRIOS NA ROÇA
GAROTAS DA NOITE
SANSÃO E DALILA
BAGACEIRA NA ROÇA
BICHAS LOUCAS
PAPUDINHOS NA ROÇA
ANJOS BANDIDOS SHOW
ALEGRIA CAIPIRA
FORROZANO NA ROÇA
TRIBO DOS MURAS

CATEGORIA
Cacetinho
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Ciranda
Dança Alternativa
Dança Internacional
Dança Internacional
Dança Nacional
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Dança Nordestina
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Cômica
Quadrilha Duelo
Quadrilha Tradicional
Quadrilha Tradicional
Tribo

1.2. DA FINALIDADE DOS RECURSOS Os recursos a serem
transferidos através da parceria a ser celebrada, para a apresentação de
grupos folclóricos no 62º Festival Folclórico em 2018 serão destinadas
exclusivamente para os grupos folclóricos e suas respectivas entidades
representativas que atenderem todas as exigências estabelecidas neste
edital.

2. JUSTIFICATIVA
2.1.1.1. O Festival Folclórico do Amazonas teve seu início em 21 de
junho de 1957, no Campo do Quartel 27 B.C., Estádio General Osório,
em Manaus. Reúne, desde o início, diversas danças folclóricas de
bairros de Manaus, contribuindo para difundir a cultura popular do
Amazonas. A festa conta com várias atrações, dentre elas,
apresentações de cirandas, danças nordestinas, quadrilhas e
apresentação de tribos. Até o ano de 2013, o Festival Folclórico do
Amazonas era organizado pelas associações representativas dos grupos
folclóricos. Até que, no ano seguinte, uma parceria entre o Governo do
Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Manaus decidiu
imprimir, em conjunto com os grupos folclóricos, um novo formato que
tem se revelado salutar para o desenvolvimento do festival criando
enfeixando os grupos em 03 categorias: Ouro, Prata e Bronze.
Premiação, troféus, certificados de participação, em suma, os grupos
passaram a fazer parte de competições mais acirradas empenhando-se
em apresentações mais arrojadas e trabalhadas permitindo ao festival
folclórico um novo fôlego. A partir do ano de 2017, os grupos
pertencentes às categorias Prata e Bronze passaram a fazer suas
apresentações no Complexo Turístico da Ponta Negra, ressignificando o
alcance de suas danças. Cabe à MANAUSCULT o apoio e o estímulo ao
folclore e a cultura popular deixando que os próprios grupos definam
suas finalidades culturais, estando o poder público no mero papel de
facilitador de tais ações. Para que isto se dê de forma plena, a
consolidação de uma política pública efetiva para a cidade de Manaus no
campo da cultura popular e do folclore torna-se necessário o fomento
destes grupos, como muitos brincantes se intitulam, compondo, desta
forma, a programação do evento realizado pela MANAUSCULT.
3. DOS PARTICIPANTES
3.1. A participação neste processo implica a aceitação plena e
irrevogável das normas deste Edital.
3.2. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil
(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I,
alíneas “a” da Lei nº 13.019, de 2014 (alterada pela lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015) a entidade privada sem fins lucrativos que não
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras,
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de
reserva.
3.3. OSCs sediadas em Manaus que se constituam enquanto entidades
participantes do Folclore de Manaus através da participação e
representação de grupos folclóricos participantes do Festival Folclórico
de Manaus e do Amazonas, conforme regulamento oficial da categoria
ao qual pertencem e resultado oficial do Festival de 2017.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO
PÚBLICO
4.1. As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em
estabelecer a parceria, nos termos do presente Ato, deverão apresentar
suas respectivas propostas em envelope fechado e com identificação da
instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta –
Edital de Chamamento Público Nº 02/2018 – MANAUSCULT”, a serem
entregues no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos-MANAUSCULT, no prazo definido no item 15 deste edital, no
horário das 08h00 as 17h00, situada na Avenida André Araújo, N. 2767 Aleixo, e contendo, no mínimo:
4.1.1. Ofício de requerimento contendo a proposta de parceria com a
respectiva justificativa;
4.1.2. Plano de Trabalho, baseado nos parâmetros da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 de dezembro de
2015, Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
4.1.2.1. Descrição do objeto com a respectiva justificativa para
realização do evento ou da ação;
4.1.2.2. Público alvo;
4.1.2.3. Período de execução;
4.1.2.4. Identificação do objeto contemplando contribuições do evento ou
ação para a valorização cultural;
4.1.2.5. Justificativa;
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4.1.2.6. Resultados esperados;
4.1.2.7. Cronograma de execução que descreva as metas, etapas,
especificações, indicadores físicos e suas respectivas quantidades, além
do prazo de execução;
4.1.2.8. Plano de aplicação dos recursos, descrevendo no mínimo a
despesa, a fonte e o código da despesa;
4.1.2.9. Cronograma de desembolso, contendo a meta relacionada ao
valor e mês a ser desembolsado;
4.1.2.10. Valor solicitado com estimativas de custos gerais para
realização do evento ou da ação, que devem ser estimados através da
apresentação de 03 (três) orçamentos;
4.1.2.11. Identificação do responsável pelo Plano de Trabalho ou pela
ação.
4.1.3. Planilha contendo resumo das cotações de preços, contendo
empresas e/ou responsável, valor cotado, orçamento vencedor;,
acompanhado do cartão do CNPJ das empresas cotadas, de modo a
comprar que a mesma possui atividade compatível com as orçadas.
4.1.4. Cópia de documento de identificação com foto, do CPF e
comprovante de residência, atualizado, especificamente comprovantes
referentes a contas de consumo do imóvel onde reside (considera-se
atualizado o comprovante que date de, no máximo, 03 meses anteriores
a apresentação do mesmo), do responsável legal da entidade. No caso
de o comprovante estar em nome de terceiro deverá ser apresentada
declaração do proprietário de que o proponente reside no imóvel,
acompanhado de cópia do documento de identificação com foto.
4.1.5. Cópia do estatuto registrado e suas alterações, acompanhada de
Cópia da Certidão de Registro do Estatuto Social e suas alterações no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, que prevejam
expressamente:
4.1.5.1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social;
4.1.5.2. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
4.1.6. Cópia da ata de eleição da atual diretoria, devidamente registrada
em cartório;
4.1.7. Comprovante de Escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, composto de, no mínimo, balanço patrimonial, balancete,
registro profissional do responsável ;
4.1.8. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da
sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
4.1.9. Comprovante de abertura de conta bancária em banco oficial
federal (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), específica para
movimentação dos valores de repasse por parte da MANAUSCULT,
acompanhada de extrato zerado;
4.1.10. Ficha Técnica do grupo folclórico para 2018, com indicação da
temática, composição de fantasias e adereços, número aproximado de
componentes, etc.;
4.1.11. Cópia do Regulamento da Categoria a que pertence no 62º
Festival Folclórico do Amazonas;
4.1.12. Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da
parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano,
bem como de possuir instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, sendo
especifica e obrigatória apresentação de todos os itens abaixo:
4.1.12.1. Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;
4.1.12.2. Relatórios de atividades com comprovação das ações
desenvolvidas anteriormente;
4.1.12.3. Currículos profissionais, acompanhados de comprovantes de
vínculo, de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre
outros;
4.1.12.4. Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no
desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos,
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,
comissões ou comitês de políticas públicas;

4.1.12.5. Declaração do representante legal da organização da sociedade
civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais da
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da
parceria, devidamente acompanhada de comprovação documental.
4.1.13. Certidão Negativa de débitos relativos a créditos tributários
federais e à dívida ativa da União;
4.1.14. Certidão Negativa de débitos da Fazenda Estadual;
4.1.15. Certidão Negativa de débitos de tributos municipais;
4.1.16. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - CRF/FGTS;
4.1.17. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
4.1.18. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da
sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de
correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
4.1.19. Cópia de documento que comprove que a organização da
sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de
consumo ou contrato de locação;
4.1.20. Declaração de Ciência e Concordância, de que está ciente e
concorda com as disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem
como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de
seleção, sob a pena de eliminação;
4.1.21. Declaração do representante legal da organização da sociedade
civil com informação de que a organização e seus dirigentes não
incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº
13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento,
acompanhada de comprovantes, obrigatoriamente:
4.1.21.1. Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas – TCE-AM, com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias,
sobre a situação de adimplência ou não da entidade proponente;
4.1.21.2. Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas – TCE-AM, com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias,
sobre a situação de adimplência ou não do responsável legal da
entidade proponente;
4.1.21.3. Certidão emitida pelo órgão concedente, a MANAUSCULT,
com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias, sobre a situação de
adimplência ou não da entidade proponente;
4.1.21.4. Certidão emitida pelo órgão concedente, a MANAUSCULT,
com data de expedição inferior a 30 (trinta) dias, sobre a situação de
adimplência ou não do responsável legal da entidade proponente.
4.1.21.4.1. A ausência ou apresentação de uma única certidão não
supre, substitui ou invalida as demais, sendo todas as certidões acima
previstas de apresentação obrigatória.
4.1.22. Declaração de que:
4.1.22.1. Não há, em seu quadro de dirigentes membros de Poder ou do
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal; e cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea “a” deste inciso;
4.1.22.2. Não contratará, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública
municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
4.1.22.3. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos
repassados:
4.1.22.3.1. Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública municipal;
4.1.22.3.2. Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na
lei de diretrizes orçamentárias;
4.1.22.3.3. Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
4.2. atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra
será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos
que não forem explícita e formalmente solicitados pela administração
pública municipal.
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4.4. A ausência ou incompletude de qualquer um dos documentos
previstos neste item implica na eliminação da proposta.
4.5. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a
apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada
apenas a última proposta enviada para análise.
5. DAS VEDAÇÕES
5.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
5.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;
5.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria
anteriormente celebrada;
5.1.3. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de
fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos
últimos cinco anos, exceto se:
5.1.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e/ou
quitados os débitos eventualmente imputados; (Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015);
5.1.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; (Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.4.3. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre
recurso com efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015);
5.1.5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período
que durar a penalidade:
5.1.5.1. Suspensão de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração;
5.1.5.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública;
5.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
5.1.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa:
5.1.7.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos;
5.1.7.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação;
5.1.7.3. Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no
8.429, de 2 de junho de 1992.
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a avaliar,
processar e julgar o presente chamamento público, instituída através da
Portaria nº 18/2018 – MANAUSCULT, nos termos estabelecidos pela lei
13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de
2016.
6.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro
desse colegiado.
6.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências
para verificar a autenticidade das informações e dos documentos
apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da
isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas
OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão
realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência
técnica para exercer seu julgamento.
7.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 15 deste
edital para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do
resultado preliminar do processo de seleção.

7.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios
de julgamento estabelecidos na tabela abaixo:
Critérios de
Pontuação
Metodologia de Pontuação
Julgamento
Máxima por Item
(A) Informações sobre ações a serem
- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)
executadas, metas a serem atingidas,
- Grau satisfatório de atendimento (2,0
indicadores
que
aferirão
o
pontos)
4,0
cumprimento das metas e prazos
- O não atendimento ou o atendimento
para a execução das ações e para o
insatisfatório (0,0).
cumprimento das metas.
- Grau pleno de adequação (2,0)
(B) Adequação da proposta aos
- Grau satisfatório de adequação (1,0)
objetivos da política, do plano, do
- O não atendimento ou o atendimento
2,0
programa ou da ação em que se
insatisfatório do requisito de adequação
insere a parceria.
(0,0).
(C) Descrição da realidade objeto da - Grau pleno da descrição (1,0)
parceria e do nexo entre essa - Grau satisfatório da descrição (0,5)
1,0
realidade e a atividade ou projeto - O não atendimento ou o atendimento
proposto.
insatisfatório (0,0).
- O valor global proposto é, pelo menos,
10% (dez por cento) mais baixo do que o
(D) Adequação da proposta ao valor valor de referência (1,0);
de referência constante do Edital, - O valor global proposto é igual ou até 10%
1,0
com menção expressa ao valor global (dez por cento), exclusive, mais baixo do
da proposta.
que o valor de referência (0,5);
- O valor global proposto é superior ao valor
de referência (0,0).
(E) Capacidade técnico-operacional - Grau pleno de capacidade técnicoda instituição proponente, por meio operacional (2,0).
de experiência comprovada no - Grau satisfatório de capacidade técnicoportfólio de realizações na gestão de operacional (1,0).
2,0
atividades ou projetos relacionados - O não atendimento ou o atendimento
ao objeto da parceria ou de natureza insatisfatório do requisito de capacidade
semelhante.
técnico-operacional (0,0).
Pontuação Máxima Global
10,0

7.4. Serão eliminadas aquelas propostas:
7.4.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
7.4.2. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C)
ou (E); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes
informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a
atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas
a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das
metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas; e o valor global proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto
nº 8.726, de 2016);
7.4.3. Que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto
nº 8.726, de 2016);
7.4.4. Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado
pela Comissão de Seleção à luz da estimativa realizada na forma do §8º
do art. 9º do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais diligências
complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da
proposta, inclusive à luz do orçamento disponível;
7.4.5. Que apresentem informações falsas, parciais ou inidôneas.
7.5. A administração pública divulgará o resultado preliminar do
processo de seleção Diário Oficial do Município, na página do sítio oficial
MANAUSCULT na internet e redes sociais.
7.6. A fase recursal ocorrerá após a divulgação do resultado preliminar
do processo de seleção, conforme tabela do item 15 deste edital.
7.7. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará, podendo
reconsiderar ou não sua decisão. Em caso de não provimento, seguirá
para o superior hierárquico.
7.8. Durante a fase recursal não será permitida a juntada e
complementação de documentos obrigatórios constantes no item 4, e
não apresentados na proposta avaliada, considerando a previsão do
item 4.5 e 7.4.3, em se tratando de documentos indispensáveis na
composição e apresentação das propostas.
7.9. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem
interposição de recurso, a MANAUSCULT deverá homologar e divulgar,
no seu sítio eletrônico oficial, redes sociais e no Diário Oficial do
Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do
processo de seleção.
8. DOS VALORES DOS PROJETOS E DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas
ao presente Edital são provenientes do orçamento público, previstos na Lei
2.293, de 03 de janeiro de 2018, que institui a Lei Orçamentária Anual de
2018, programa de trabalho 13 392 0084 2119, ação “Apoio ao Festival
Folclórico realizado na cidade de Manaus”, fonte 100, natureza da despesa
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
8.2. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 954.746,00
(novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais)
no exercício de 2018.
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8.3. Os valores de referência para a realização do objeto do termo de
colaboração são de:
8.3.1. Categoria Ouro Master A: até R$ 99.582,00 (noventa e nove mil,
quinhentos e oitenta e dois reais) por grupo folclórico, sendo a categoria
composta por 03 (três) grupos, totalizando até 298.746,00 (duzentos e
noventa e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais);
8.3.2. Categoria Prata: até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por grupo
folclórico, sendo a categoria composta por 61 (sessenta e um) grupos,
totalizando até 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais);
8.3.3. Categoria Bronze: até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por grupo
folclórico, sendo a categoria composta por 23 (vinte e três) grupos,
totalizando até 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
8.4. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de
desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria,
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33
e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.5. Os recursos serão depositados em conta específica, isenta de tarifa
bancária, em instituição financeira pública. Os recursos deverão ser
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua
finalidade.
8.6. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em
geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de
2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para
satisfação de seu objeto, sendo admitidas, as despesas previstas e
aprovadas no plano de trabalho, observando o disposto no art. 46 da Lei
nº 13.019, de 2014.
8.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à
parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
8.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9. DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Não será exigida contrapartida financeira ou em bens e serviços
economicamente mensuráveis em razão do enquadramento previsto no
artigo 35, parágrafo 1º da lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no
artigo 12, parágrafo único do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
9.2. Faz-se obrigatória a menção à Prefeitura Municipal de Manaus e
MANAUSCULT, que deverá ser inserida em todas as peças de
divulgação, inclusive nos releases distribuídos a imprensa, entrevistas
concedidas pela equipe do projeto, de forma padronizada previamente
estabelecida e da seguinte forma:
9.2.1. Logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus / MANAUSCULT
sob a chancela “Apoio”, “Apoio cultural” ou “Patrocínio” nos produtos e
peças de divulgação;
9.2.2. Logomarcas de demais Empresas e Instituições apoiadoras
poderão ter seu respectivo crédito sob as mesmas chancelas
supracitadas, permitindo-se a fixação de suas logomarcas;
9.2.3. Citação da Prefeitura Municipal de Manaus / MANAUSCULT na
locução antes do evento;
9.2.4. As logomarcas estão disponíveis no site da MANAUSCULT.
9.3. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração
pública. As informações divulgadas deverão conter, no mínimo:
9.3.1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do
órgão da administração pública responsável;
9.3.2. Nome da organização da sociedade civil e seu número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB;
9.3.3. Descrição do objeto da parceria;
9.3.4. Valor total da parceria e valores liberados;

9.3.5. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar
a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada,
o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;
9.3.6. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos
da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista
para o respectivo exercício.
9.4. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive
no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
9.5. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária
ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização
da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua
execução.
10. DA CELEBRAÇÃO
10.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a
assinatura do instrumento de parceria:
10.1.1. Existência de disponibilidade orçamentária;
10.1.2. Aprovação da proposta e do Plano de Trabalho, através de
pareceres técnicos e jurídico;
10.1.3. Homologação e posterior assinatura do termo de colaboração.
10.2. O termo de colaboração será celebrado de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público
e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência
administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração
pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos
proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
11. DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11.1. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo
de colaboração, que conterá as cláusulas essenciais previstas no artigo
42 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de
14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
11.2. A minuta do termo de colaboração a ser celebrado consta como
anexo deste Edital.
12. DA EXECUÇÃO
12.1. As despesas devem ser executadas considerando os itens 9.3 e
9.4 deste edital, sendo vedado:
12.1.1. Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
12.1.2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
12.2. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
12.3. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
12.4. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da
organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a
ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes
do termo inicialmente previsto.
13. DO GESTOR DO TERMO
13.1. Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por
meio de termo de colaboração, designado pela Portaria N. 017/2018 –
MANAUSCULT, nos termos estabelecidos pela lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, com
poderes de controle e fiscalização.
13.2. São obrigações do gestor:
13.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
13.2.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
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13.2.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei 13.204, de 14 de
dezembro de 2015;
13.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
14. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
14.1. A comissão de monitoramento e avaliação, constituída na forma
da Portaria N. 019/2018 – MANAUSCULT, nos termos estabelecidos
pela lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de
27 de abril de 2016, é a instância administrativa colegiada responsável
pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos,
custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à
priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a
avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento
e avaliação.
14.2. A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse
colegiado para subsidiar seus trabalhos.
14.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias.
14.4. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar
ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados,
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos
de tecnologia da informação.
14.5. A MANAUSCULT deverá realizar visita técnica in loco para
subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for
essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do
alcance das metas.
14.6. Sem prejuízo do Monitoramento e Avaliação, poderão ser
realizadas eventuais auditorias pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva.

da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço,
contendo dados da organização da sociedade civil e número do
instrumento da parceria.
15.5. A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na
hipótese de não cumprimento do alcance das metas.
15.6. Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance
das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a
administração pública municipal exigirá a apresentação de relatório de
execução financeira, conforme previsto nos artigos 56 e 57 do Decreto
nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
15.7. As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos
documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de
dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da
prestação de contas.
15.8. O prazo de análise da prestação de contas final pela administração
pública constará no termo de colaboração e será de até cento e
cinquenta dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de
Execução do Objeto. Este prazo poderá ser prorrogado,
justificadamente, por igual período, não podendo exceder o limite de
trezentos dias.
15.9. Toda a documentação referente à Prestação de Contas deverá ser
apresentada com identificação da instituição responsável pela execução
do termo no Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e
Eventos-MANAUSCULT, nos prazos definidos neste edital, no horário
das 08:00 as 17:00, situado a Avenida André Araújo, N. 2767 – Aleixo.
16. DOS PRAZOS
ETAPA
1
2
3
4

15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

5

15.1. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar
resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução
do objeto e o alcance das metas.
15.2. Para fins de prestação de contas final, a organização da sociedade
civil deverá apresentar relatório de execução final do objeto, no prazo de
até trinta dias, contado do término da execução da parceria, conforme
estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até quinze dias,
mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade
civil, que conterá:
15.2.1. A demonstração do alcance das metas referentes ao período de
que trata a prestação de contas;
15.2.2. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
15.2.3. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto,
como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.
15.3. O relatório de execução final do objeto deverá, ainda, fornecer
elementos para avaliação:
15.3.1. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
15.3.2. Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado
por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou
privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros; e
15.3.3. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão
do objeto.
15.4. Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até sessenta
dias, contados de sua notificação, conforme estabelecido no instrumento
de parceria, prorrogável por até quinze dias, mediante justificativa e
solicitação prévia da organização da sociedade civil, que deverá conter:
15.4.1. Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive
rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância
do plano de trabalho e sua vinculação com a execução do objeto;
15.4.2. Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta
bancária específica, quando houver;
15.4.3. Extrato da conta bancária específica;
15.4.4. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
15.4.5. Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados,
quando houver; e
15.4.6. Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos,
inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização

6
7
8

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.

DATAS
01/03/2018
30 (trinta) dias a contar da data
Envio das propostas pelas OSCs.
de publicação do edital
Até 05 (cinco) dias úteis antes
Impugnação do Edital
da data fixada para abertura
dos envelopes
01 (um) dia útil a contar do
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
encerramento do envio de
Comissão de Seleção - Abertura dos envelopes
propostas
05 (cinco) dias a contar do
Publicação do Resultado Preliminar
início da etapa competitiva
05 (cinco) dias a contar da
Interposição de recursos contra o resultado preliminar. publicação
do
resultado
preliminar.
03 (três) dias úteis a contar do
Publicação do Resultado Final
encerramento do prazo para
interposição de recursos
01 (um) dia úteis a contar da
Homologação do Resultado Final
publicação do resultado final

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. É recomendável a leitura integral da legislação referenciada neste
edital, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que
não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as
sanções cabíveis.
17.2. É de exclusiva responsabilidade do proponente os documentos
contidos em sua proposta, bem como a ausência de qualquer item
previsto neste edital.
17.3. Fica eleito o foro da Justiça da cidade de Manaus - Amazonas,
para dirimir eventuais questões decorrentes deste Edital, quando não
esclarecidas por via administrativa.
17.4. É de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial,
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação
objetivada nesta chamada pública, ficando a MANAUSCULT isenta de
qualquer responsabilidade dessa índole.
17.5. É de exclusiva responsabilidade do parceiro os compromissos e
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial,
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade
industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação
objetivada nesta chamada pública, ficando a MANAUSCULT isenta de
qualquer responsabilidade dessa índole.
17.6. Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais recairão,
exclusivamente, sobre o responsável pelo projeto. O proponente se
obriga a obter todas as autorizações necessárias, inclusive no
que se refere aos direitos autorais, junto aos respectivos autores de
todas as obras intelectuais utilizadas no projeto, dos herdeiros
legais das mesmas, ou eventuais cessionários, na forma da Lei nº
9.610/98.
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17.7. A presente chamada pública poderá ser revogada ou anulada, no
todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse público ou
exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou a
reclamação de qualquer natureza.
17.8. Os casos omissos e as situações não previstas na presente
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT.
17.9. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública
poderão ser obtidos através dos telefones (92)3215-3447 e (92) 32153120.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de março de 2018.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018
Dispõe sobre a chamada pública para a
concessão de apoio com serviços de
sonorização, iluminação, palco, tablado,
banheiros químicos e equipamentos
similares, aos festivais folclóricos, arraiais,
quermesses e demais eventos que ocorrerão
por ocasião do período das festividades
folclóricas, realizados durantes os meses de
junho a setembro de 2018, nos termos
estabelecidos neste Edital.
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT torna público, com fundamento no art. 215 da
Constituição Federal de 1988, Lei 8.666/93, artigo Art. 331 da Lei
Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada n. 25 de 31 de julho de
2013, bem como previsão da Lei Orçamentária Anual de 2018, torna
publica o presente chamamento visando a concessão de suporte a
eventos que ocorrerão por ocasião dos festejos folclóricos ou eventos
similares realizados entre os meses de junho a setembro de 2018.
A presente chamada pública está em conformidade com as
finalidades estabelecidas na LEI DELEGADA N° 25, DE 31 DE JULHO
DE 2013, que cria na estrutura da Administração Indireta do Poder
Executivo, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO
EVENTOS – MANAUSCULT, em especial:
I – coordenar e executar políticas públicas na área de
Cultura, Turismo e Eventos;
II – coordenar e executar políticas públicas direcionadas às
áreas de turismo e eventos;
III – impulsionar, desenvolver e articular ações voltadas ao
turismo e a eventos em parceria com as organizações públicas e
privadas.
1.

DO OBJETO

1.1.

O presente edital tem por objeto estabelecer critérios à
concessão de apoio com serviços de sonorização, iluminação,
palco, tablado, banheiros químicos e equipamentos similares,
para até 110 (cento e dez) eventos que ocorrerão por ocasião
dos festejos folclóricos ou eventos similares realizados entre os
meses de junho a setembro de 2018, sejam eles arraiais,
quermesses, festivais folclóricos e demais eventos que
contribuam para o desenvolvimento das atividades culturais e
artísticas no Município de Manaus, abertos ao público, sem fins
comerciais ou lucrativos, desde que atendam aos requisitos deste
Edital.

2.

DA PROPOSTA

2.1.

Cada proponente poderá apresentar somente uma proposta ao
apoio previsto neste Edital.

2.2. As propostas deverão ser compostas de:
2.2.1. Ofício solicitando ao Diretor Presidente desta Fundação,
apoio ao evento, contendo obrigatoriamente: data de
realização do evento, endereço completo do local do evento
(informando a zona da cidade, nome da rua, número, bairro e
ponto de referência), horário de início e término,
nome e contatos telefônicos do proponente responsável pelo
evento;
2.2.2. Cópia da documentação do proponente responsável do evento,
sendo: RG, CPF e comprovante de residência atualizado
(considera-se atualizado o comprovante que date de, no
máximo, 3 meses anteriores a apresentação do mesmo),
especificamente comprovantes referentes a contas de consumo
do imóvel onde reside; caso o comprovante seja em
nome de terceiro deverá ser apresentada declaração do
proprietário de que o proponente reside no imóvel
acompanhada de cópia de documento de identificação civil
(RG, CNH, CTPS ou similares contendo fotografia), conforme
previsto no artigo segundo e seus incisos da Lei 12.037 de
2009.
2.2.3. Documento de comprovação: declaração (reconhecida em
cartório), ata, estatuto ou outros documentos, desde que
identificados para esta finalidade, que comprovem que o
proponente é o representante do evento proposto;
2.2.4. Formulário preenchido, conforme anexo deste Edital e
disponível no sítio da MANAUSCULT na internet
(http://manauscult.manaus.am.gov.br/), contendo obrigatoriamente:
2.2.4.1. Histórico do evento, que descreva, no mínimo, a origem e
edições anteriores.
2.2.4.2. Portfólio que comprove as edições anteriores e participação
de público. Deve obrigatoriamente conter informações
com referencias passíveis de comprovação, verificação e/ou
data.
2.2.4.3. Proposta contendo descrição detalhada do evento, com layout
indicando espaços - croqui, estruturas e equipamentos,
proposta de programação e atividades, estimativa de público e
outros.
2.2.4.4. Propostas/ações de redução de impactos sociais e
ambientais, definindo as atividades a serem realizadas para
prevenir todo e qualquer tipo de impacto que o evento possa
causar.
2.2.4.5. Assinatura do proponente responsável do evento.
2.2.5. Documentação que comprove legalmente todas as informações
contidas no formulário. Pode ser composta por declarações,
autorizações para realização do evento em anos anteriores e
afins, desde que contenham o nome da entidade, e/ou nome do
evento, e/ou nome do responsável, bem como, identificação e
telefones do expedidor.
2.2.6. As propostas, contendo todos os documentos supracitados,
obrigatoriamente impressas em papel sulfite A4, grampeadas, na
ordem descrita no item 2.2.4 e subitens, em envelope lacrado e
identificado, sem encadernação, deverão ser entregues no
Protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e EventosMANAUSCULT, no prazo compreendido entre a data de
publicação deste Edital até o dia 14 de março de 2018, das
08h00 as 17h00.
2.2.7. Não existe limite de páginas para preenchimento e apresentação
do mesmo, ficando sob responsabilidade do proponente.
2.2.8. Apenas as informações constantes no formulário e anexos
referenciados no mesmo, e contidos na proposta, serão
consideradas na avaliação das propostas;
2.2.9. A responsabilidade sobre todas as informações apresentadas é
do proponente.
2.2.10. Propostas que não forem apresentadas no formato solicitado ou
que não apresentem qualquer um dos documentos previstos no
2, serão inabilitadas.
3.

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE (PARA A CONCESSÃO
DE SUPORTE)

3.1.

Serão considerados elegíveis, passíveis de avaliação e
habilitadas para o recebimento de suporte e apoio com estrutura
para realização do evento, atendendo ao orçamento e quantidade
de itens previstos neste edital, as propostas que:
3.1.1. Apresentarem proposta completa e documentos previstos neste
edital nos prazos estabelecidos.
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3.1.2. Comprovarem interesse público e participação popular
que justifique o investimento de recursos públicos
através da disponibilização de apoio, bem como o porte
da estrutura do apoio solicitado (grande, médio ou pequeno
porte).
3.1.3. Comprovarem a realização do evento há, pelo menos, 04 (quatro)
edições anteriores;
3.1.4. Apresentarem propostas e ações de redução de impactos sociais
e ambientais, bem como garantia de direitos, como por exemplo,
campanhas de prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, ou combate a violência contra crianças,
adolescentes e afins ou de preservação ambiental.
Estabelecendo ainda, objetiva e comprovadamente de que forma
o evento contribui para a população da área onde é realizado,
bem como para a cidade de Manaus.
3.1.5. O evento previsto ocorra dentro dos prazos estabelecidos neste
Edital no item 7.
3.2. As propostas serão analisadas por comissão técnica composta
por 03 (três) colaboradores e servidores da MANAUSCULT, a
serem definidos pelo Diretor-Presidente da Fundação, e
designados através de portaria específica, a ser publicada no
Diário Oficial do Município - DOM. Serão selecionadas as
propostas que atenderem os critérios acima e tiverem as maiores
pontuações atribuídas pela comissão técnica, até o número de
eventos previsto neste Edital.
3.3. A avaliação das propostas levará em conta os seguintes critérios
onde cada item terá uma nota específica, totalizando até 100
(cem) pontos :
3.3.1. Interesse Público e Participação Popular (0 – 40);
3.3.2. Histórico (0 – 20);
3.3.3. Impacto social e relevância cultural (0 - 10);
3.3.4. Portfólio (0 - 30);
3.4. A Comissão Técnica atribuirá, em consenso, uma única nota para
cada critério de analise da proposta, sendo esta de acesso
exclusivo do proponente mediante solicitação formal e
protocolada na MANAUSCULT. Em caso de empate será
considerado a maior nota no item “3.3.1”, “Interesse Público e
Participação Popular” como critério de desempate.
Permanecendo o empate, serão consideradas as notas dos itens
subsequentes até que haja desempate. Não o havendo, o mesmo
será definido pela Comissão Técnica.
3.5. Será considerada como nota mínima para classificação o total de
30 (trinta) pontos. As propostas que não atingirem esta
pontuação estarão automaticamente desclassificadas.
3.6. Em caso de apresentação de propostas em duplicidade por
proporem um mesmo evento. A comissão analisará os
documentos previstos no item 2.2.3 para que se verifique a
legitimidade das informações com afirmação de autoria/posse de
direitos sobre o evento. Em caso de não solução da duplicidade
ambas serão desclassificadas.
4.

4.1.7. Iniciativas que restrinjam a participação mediante a necessidade
de pagamento de qualquer espécie, com ou sem fins lucrativos,
mesmo que filantrópicos¹.
4.1.8. Eventos com tempo de realização inferior ao exigido no item 3.1.3
5.
5.1.

Assinatura e cumprimento das obrigações estabelecidas neste
edital e no Termo de Compromisso para Concessão de Apoio,
que definirá as obrigações do proponente, entre elas:
5.2. Os custos relativos ao pagamento do Escritório Central de
Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD.
5.3. Quaisquer outros ônus trabalhistas, previdenciários ou judiciais
decorrentes da realização do evento.
5.4. Quaisquer ônus relativos ao fornecimento de energia elétrica,
abastecimento de água e serviço de esgoto, decorrentes da
realização do evento.
5.5. A obtenção das autorizações e apresentação das mesmas à
MANAUSCULT no prazo de, no mínimo 02 (dois) dias de
antecedência da realização do evento:
5.5.1. Polícia Militar do Estado do Amazonas;
5.5.2. Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
5.5.3. Superintendência Municipal de Transportes Urbanos;
5.5.4. Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito –
MANAUSTRANS;
5.5.5. Departamento de Vigilância Sanitária da SEMSA – DVISA;
5.5.6. Corpo de Bombeiros;
5.5.7. Secretaria Municipal de Limpeza – SEMULSP;
5.5.8. Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e
Abastecimento – SEMPAB;
5.5.9. Autorização do órgão responsável pelo local, quando o evento
proposto for realizado em espaços públicos, como praças,
centros sociais, quadras, campos e afins;
5.5.10. Comprovante de pagamento dos custos relativos ao fornecimento
extra de energia elétrica para realização do evento;
5.5.11. Cópia de Ofício, protocolado no Conselho Tutelar da zona
correspondente, informando sobre a realização do evento e
solicitando a presença de Conselheiros Tutelares, visando à
garantia dos direitos de crianças e adolescentes;
5.6. Nota fiscal e extintores de incêndio, são de responsabilidade do
proponente, bem como, a contratação de empresa de segurança
privada e bombeiros civis;
5.7. Caso o responsável não apresente estas documentações, no
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis anteriores ao evento, a
proposta será desabilitada imediata e irreversivelmente.
6.

DO SUPORTE E APOIO

6.1.

O suporte e apoio a serem oferecidos através deste edital será
atendida através de contratos celebrados por esta Fundação,
utilizando recursos previstos no orçamento de 2018, Programa de
Trabalho 13.392.0084.2119 – Apoio ao Festival Folclórico
realizado na cidade de Manaus, Fonte do Recurso 100 e
Natureza de Despesa 33903900 – Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, totalizando o valor de até R$ 1.400.000,00 (um
milhão e quatrocentos mil reais).
O valor previsto refere-se ao apoio com serviços de sonorização,
iluminação, palco, tablado, banheiros químicos, e equipamentos
similares, aos festivais folclóricos, arraiais, quermesses e demais
eventos a até 110 (cento e dez) eventos que ocorram por ocasião
do período de festividades folclóricas.
Os eventos selecionados nas propostas apresentadas serão
apoiados nas categorias abaixo:
Tipo 1 – 01 (uma) diária de serviços de estrutura;
Tipo 2 – 03 (três) diárias de serviços de estrutura;
Tipo 3 – 06 (seis) diárias de serviços de estrutura;
Tipo 4 – 09 (nove) diárias de serviço de estrutura;
O enquadramento dos eventos selecionados nas categorias
acima descritas será informado pelo proponente responsável pelo
evento, podendo ser alterado pela Comissão Técnica, de acordo
com o interesse público e participação popular do evento,
comprovados na proposta apresentada.

DAS VEDAÇÕES

4.1. Não serão atendidos eventos que:
4.1.1. Apresentem proposta ou evento fora do prazo estabelecido neste
Edital;
4.1.2. Apresentem proposta incompleta ou em formato distinto do
previsto neste edital, seja pela ausência de documentos ou
preenchimento incompleto do formulário anexo, conforme o item
2 deste Edital
4.1.3. Eventos promovidos e/ ou organizados por outras unidades
gestoras da administração direta ou indireta do poder executivo
municipal, salvo autorizo expresso do Prefeito Municipal de
Manaus;
4.1.4. Eventos solicitados através dos gabinetes de vereadores
da Câmara Municipal de Manaus através de recursos
alocados à LOA 2018 por intermédio de emendas parlamentares
impositivas conforme dispõe o decreto 2923 de 03 de janeiro de
2018;
4.1.5. Festivais, quermesses, arraiais e eventos similares que ocorram
por ocasião do período de festividades folclóricas que não
atendam aos critérios estabelecidos para participação neste
edital, ou que não apresentem documentação comprobatória de
atendimento aos mesmos;
4.1.6. Duplicidade de propostas apresentadas por um mesmo
proponente ou por proponentes diferentes;

DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES

6.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.

¹ Considera-se como pagamento a venda de ingressos; a cobrança de couvert; a venda

de abadás, camisetas, tururis e similares e; a doação de gêneros alimentícios,
medicamentos, roupas, remédios e qualquer outro item destinado à ajuda humanitária,
ressalvados os que mesmo com a comercialização não impedirem a participação da
população que por ventura não adquirir os itens supracitados;
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6.5.

6.6.

6.7.

7.

A definição das categorias supracitadas também ocorrerá
respeitando a disponibilidade orçamentária desta Fundação, bem
como a capacidade técnica de montagem de eventos por dia e o
limite operacional dos fornecedores. Caso a proposta
selecionada ocorra em período com grande volume de eventos
ocorrendo concomitantemente, esta Fundação se reservará ao
direito de alterar a data de realização do projeto.
Os itens de apoio serão indicados pelo proponente responsável
pelo projeto, mas, esta Fundação se reservará ao direito de
definir os itens que serão cedidos de acordo com o interesse
público, participação popular, bem como, análise técnica,
disponibilidade orçamentária e capacidade operacional dos
fornecedores de execução. Estas alterações serão informadas
aos proponentes e responsáveis com antecedência.
As datas de realização serão indicadas pelos proponentes, mas,
esta Fundação se reserva ao direito de modificar as datas de
realização, caso não seja possível atender a todos os eventos,
devido a questões técnicas, estruturais e logísticas, bem como,
por falta de capacidade operacional dos fornecedores licitados e
contratados para execução dos serviços.
DOS PRAZOS

AÇÃO
DATA
Prazo inicial para apresentação de A contar da publicação deste Edital no
propostas
Diário Oficial do Município
Prazo para impugnação do Edital, em
atendimento ao § 1º do Artigo 41, da Lei Artigo 41, §1º e 2º da Lei 8666/93
8.666/93.
Prazo final para apresentação de propostas 14 de março de 2018
Resultado Preliminar
28 de março de 2018
Prazo para apresentação de recursos, em
atendimento ao Artigo 109, I, da Lei Artigo 109, I, da Lei 8.666/93
8.666/93.
Resultado final e Homologação
11 de abril de 2018
Período de realização dos eventos
01 de junho a 02 de setembro de 2018.

8.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.

A presente chamada pública poderá ser revogada ou anulada, no
todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse
público ou exigência legal, sem que isso implique direito a
indenização ou a reclamação de qualquer natureza.
O resultado final deste edital será publicado no Diário Oficial do
Município de Manaus, bem como no Portal da Transparência da
Prefeitura de Manaus e sitio da MANAUSCULT na internet.
A documentação, bem como as informações, apresentadas pelo
proponente são de total responsabilidade do mesmo.
Propostas apresentadas fora do prazo, ou de forma incompleta
ou em formato distinto do previsto neste Edital serão
desconsideradas.
A solicitação de alteração de qualquer informação sobre o evento
a ser apoiado, como local ou data do evento, constante em
proposta aprovada pela Comissão Técnica, deverá ser submetida
formalmente, através do protocolo de solicitação, com 15 dias
antes da realização do evento para análise da diretoria de
eventos da MANAUSCULT, que irá deferir ou não as mesmas.
Os casos omissos e as situações não previstas na presente
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT.
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.
Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação
dos resultados, bem como todos os prazos e fases que compõe
este chamamento público.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

ANEXO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2018
FORMULÁRIO DE PROPOSTA
DADOS
Nome do Evento
Responsável (Proponente)
Endereço com ponto de referencia
Medidas do local de realização (Rua, Praça,
Campo ou outros)
Tema
Data de Realização
Horário de início
Horário de término
( ) Tipo 01 – 01 Diária
Categoria / quantidade de diárias solicitadas
( ) Tipo 02 – 03 Diárias
Obs.: Este item pode não ser atendido na sua
( ) Tipo 03 – 06 Diárias
totalidade
( ) Tipo 04 – 09 Diárias
Itens pretendidos
Obs.: Este item pode não ser atendido na sua
totalidade
E-mail

Telefones

Informações sobre o Evento
HISTÓRICO
Relato sobre a concepção do evento, suas edições iniciais, como ocorreu a
organização popular para realização do mesmo em sua primeira edição, de que formas
as edições posteriores se modificaram. Deve obrigatoriamente responder a
questionamentos como: De onde surgiu? Porque utiliza este formato e nome? Como a
participação popular se modificou no decorrer do tempo, tanto na organização quanto
participação do evento?
PORTFÓLIO
Espaço para a apresentação de recortes de jornais, matérias retiradas da internet ou
de rede sociais (obrigatoriamente através da captura de imagens dos referidos sites),
fotografias com referencias históricas objetivas que identifiquem a data em que foram
realizadas, de forma a comprovar a realização de edições anteriores do evento, bem
como a participação de público. Também podem ser anexadas a este formulário
declarações e/ou certidões autenticadas de instituições que comprovem a realização
de edições anteriores do evento.
Este item do formulário se configura como a comprovação documental das informações
apresentadas no item anterior – Histórico.
PROPOSTA
Deve conter obrigatoriamente a descrição do evento, o conceito que envolve a
realização do mesmo, bem como a representação gráfica do layout – croqui do espaço
e estrutura que pretende ser utilizada no evento, identificando os itens solicitados
através do Edital.
IMPACTOS
O evento possui propostas de redução de impactos, sejam eles ambientais e/ou
sociais, como o descarte adequado dos resíduos gerados e a garantia de direitos de
crianças e adolescentes, ou campanhas preventivas de saúde? Quais são estas
ações? Apresente comprovações das mesmas e, caso tenham sido realizadas em
edições anteriores, comprovações de ações anteriores.
Observações gerais sobre o preenchimento deste formulário:
Não existe limite de páginas para apresentação do mesmo, ficando sob
responsabilidade do proponente;
As informações constantes em cada item tem o papel de orientar o proponente no
preenchimento do mesmo, não devendo constar na proposta a ser apresentada;
Apenas as informações constantes neste formulário e anexos referenciados no mesmo
serão consideradas na avaliação das propostas;
A responsabilidade sobre todas as informações apresentadas é do proponente.

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

ASSINATURA DO PROPONENTE

Manaus, 01 de março de 2018.
/
Local e Data
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/

/
Assinatura do
Proponente e
Nome do
proponente por
extenso.

Manaus, quinta-feira, 1° de março de 2018

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO
ELETRÔNICO N. 027/2018 – (SEMEF) CML/PM, cujo objeto consiste no
‘’Eventual fornecimento de material educativo e esportivo, para atender
aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da
Prefeitura de Manaus”, que seria realizado no dia 06/03/2018, terá sua
sessão de abertura SUSPENSA para ajustes no Edital e ficando o
mesmo RESTABELECIDO para o dia 21/03/2018 às 10h30 (horário de
Brasília).
O novo Edital estará disponível aos interessados a partir
do dia 05/03/2018 no site compras.manaus.am.gov.br na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, telefone 0xx-92-3215 6375 / 6376, das 09
às 18h (horário de Brasília).

ETERNAL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS DA AMAZÔNIA LTDA torna público que recebeu do
IPAAM, a Licença de Operação n° 540/07-07, que autoriza a reciclagem/
rerrefino de óleo lubrificante usado e/ou contaminado, localizada na Rua
Guiana Francesa, nº 01, Estrada do Aleixo, km 12, Distrito Industrial II,
no Município de Manaus-AM, para Indústria Química, com validade de
02 anos.

TRANSGATÃO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E ESTIVAS LTDA-EPP torna público que recebeu do
IPAAM, a Licença de Operação n°. 154/15-01, que autoriza o transporte
rodoviário de produtos químicos (fertilizantes)., localizada na Av.
Roraima, Quadra 8, n° 26, Lote n° 26, Loteamento Rio Piorini, Colônia
Terra Nova, no Estado do Amazonas- AM, para Transporte rodoviário de
produtos químicos, com validade de 01 Ano.

Manaus, 01 de março de 2018.

Publicações Diversas
AGRO RIO COM E SERVIÇOS DE RESÍDUOS RECICLADOS LTDA ME, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação de nº.
052/09-07, que autoriza a coleta e o transporte de resíduos classe II:
(embalagens descartáveis, papel, papelão, plásticos, resíduos de
madeira, metal, varrição, resto de comida para alimentação de suínos e
óleo de cozinha para incorporação de alimentação de suínos. Localizada
na Rua 07, nº 14, Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro,
no Estado do Amazonas – Am, para Coleta e transporte de resíduos
Classe II com validade de 02 anos.

COLMEIA TARUMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA –
SPE - torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação nº.
109/14-01 1ª Alteração, autoriza a implantação de um Conjunto
Residencial Multifamiliar com 35 blocos, denominado “ACQUA VILLE”
em uma área de 23,0150ha, e a supressão vegetal em uma área de
23,0150ha, conforme Licença Ambiental Única de Supressão nº
012/17 1ª Alteração, de uma área total da propriedade de 38,3478ha,
localizada na Rua Mediterrâneo, s/nº, Centro Turístico Tauá, Ponta
Negra, Manaus-AM, para Complexo Habitacional, com validade de 554
DIAS.

ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA torna
pública que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 144/14-03,
que autoriza a fabricação de colchões, almofadas, travesseiros e
estofados, localizada na Av.Presidente Getúlio Vargas, s/nº, Lot. Parque
Residencial El-Shaddai, Rio Preto da Eva-Am, para Indústria do
Mobiliário,com validade de 02 Anos.
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