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Poder Executivo
(*) LEI Nº 2.265, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017
CRIA a Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados do Município de Manaus
(Ageman) e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu
sanciono a seguinte
LEI:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO, NATUREZA E OBJETIVOS
Art. 1.º Fica criada a Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados do Município de Manaus, entidade integrante da
Administração Pública Municipal Indireta, vinculada ao Gabinete do
Prefeito, submetida a regime autárquico especial, dotada de poder de
polícia, com personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial,
administrativa, funcional e financeira, com sede e foro no município de
Manaus.
Parágrafo único. A Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados do Município de Manaus somente será extinta por
Lei específica.
Art. 2.º À Agência compete exercer o poder regulatório,
normatizador, controlador e fiscalizador dos serviços públicos delegados
prestados no âmbito do município de Manaus, de sua competência ou a
ele atribuídos por outros entes federados, em decorrência de norma
legal, regulamentar ou pactual, nos termos desta Lei.
permanentes:

Art. 3.º A Agência Reguladora tem como objetivos

I – a universalidade e a isonomia no acesso e na fruição
dos serviços delegados;
II – qualidade, regularidade e continuidade compatíveis
com a sua natureza e com a exigência dos usuários;
III – a razoabilidade e a modicidade tarifária;
IV – a expansão das redes e sistemas e sua eficácia;
V – a competição, a diversificação e a ampliação da oferta;
VI – o justo retorno dos investimentos públicos e privados;
VII – o incremento da produtividade;
VIII – o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos; e
IX – a estabilidade nas relações entre o Poder Público
delegante, delegatários e usuários.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4.º Para os fins do disposto nesta Lei considera-se:
I – Poder Concedente: o Município de Manaus;

II – Ente Regulado: órgão ou entidade pública ou privada,
pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas, ao qual foi outorgada
ou delegada a prestação de serviços públicos mediante concessão,
permissão, outorga ou outra forma de contratação a critério da
Administração;
III – Serviços Públicos Delegados: aqueles cuja prestação
for delegada pelo Poder Concedente, mediante licitação, às pessoas
físicas, jurídicas ou aos consórcios de empresas, nas modalidades de
concessão, permissão ou outra forma de contratação a critério da
Administração;
IV – Concessão de Serviço Público: a delegação de sua
prestação, feita pelo Poder Concedente, mediante licitação na forma da
lei, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho; e
V – Permissão de Serviço Público: a delegação de sua
prestação, a título precário, mediante licitação, na forma da lei, da
prestação de serviços públicos feita pelo Poder Concedente a pessoa
física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho.
TÍTULO II
DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 5.º Compete à Agência Reguladora:
I – regular a prestação de todos os serviços de
competência municipal delegados a terceiros, sob qualquer forma, de
maneira suplementar a legislação federal, estadual e municipal,
estabelecendo normas e padrões a serem observados pelos prestadores
públicos e privados dos respectivos serviços;
II – acompanhar e fiscalizar a prestação de todos os
serviços, mediante a verificação do cumprimento de planos e diretrizes
municipais de cada um dos serviços delegados, na forma das
disposições estabelecidas pelas normas, regulamentos e contratos de
concessão e permissão;
III – aplicar as sanções cabíveis e expedir orientações para
ajustes dos serviços pelos prestadores, podendo, inclusive, formalizar
Termo de Ajuste Regulatório (TAR), entre a Agência e os Entes
Regulados;
IV – manter e operar sistema de informação sobre os
serviços, articulado com os Sistemas Nacional e Estadual de
Informações das respectivas áreas de atuação, gerando e
disponibilizando informações para subsidiar estudos e decisões sobre o
setor e apoiar as atividades de regulação, normatização, controle e
fiscalização;
V – acompanhar a evolução e as tendências futuras das
demandas dos serviços das áreas delegadas a terceiros, públicos ou
privados, no intuito de identificar e antecipar necessidades de
investimento em programas de expansão;
VI – analisar e emitir pareceres sobre proposta de
legislação e normas que digam respeito à regulação de todos os
serviços delegados;
VII – acompanhar e orientar o Poder Executivo Municipal
na preparação, montagem e execução de processos para delegação da
prestação de serviços, por meio de concessão, permissão, outorga e
demais formas de contratação a critério da Administração, visando a
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garantir a ordem e compatibilidade daqueles processos com as normas e
práticas adequadas de regulação e controle dos serviços;
VIII – auxiliar o Poder Concedente na análise das tarifas
decorrentes dos serviços públicos delegados, observado o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos, mediante mecanismos que induzam
à eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social
dos ganhos de produtividade;
IX – acompanhar e auditar o desempenho operacional e
econômico-financeiro dos prestadores de serviços, visando a assegurar
a capacidade financeira dessas instituições como garantia da prestação
futura dos serviços;
X – indicar ao Poder Concedente, nos casos e condições
previstos em Lei e nos documentos contratuais, as hipóteses de
intervenção e retomada da operação dos serviços delegados;
XI – implantar ouvidoria e dar publicidade aos
procedimentos adotados, bem como manifestar-se, conclusivamente,
sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido
suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços delegados;
XII – publicar relatórios, proceder à realização de estudos e
projetos visando ao desenvolvimento, aperfeiçoamento e modernização
dos serviços delegados;
XIII – aprovar os Manuais de Prestação de Serviços e de
Atendimento aos Usuários, elaborados pelos respectivos prestadores
dos serviços delegados; e
XIV – representar o Poder Concedente em conselhos,
comitês, fóruns, seminários e outros quaisquer órgãos, de âmbito
federal, estadual ou municipal, vinculados aos serviços delegados.
§ 1.º A Agência Reguladora deverá participar, em caráter
opinativo, de todo o processo de concessão de serviços delegados
realizados pelo Poder Concedente, desde os estudos preliminares.
§ 2.º Os atos de regulação, normatização, controle e
fiscalização dos serviços públicos delegados pelo Município caberá à
Agência Reguladora, mediante a homologação dos respectivos
Contratos de Delegação.
§ 3.º Os contratos já existentes, anteriores à criação da
Agência Reguladora, serão regulados e fiscalizados após estudo prévio
de todo processo da concessão, levando-se em conta a viabilidade
técnica, operacional, econômico-financeira dos respectivos serviços
delegados, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos, da modicidade tarifária e da boa qualidade dos serviços
prestados, resguardadas as competências específicas de outros órgãos
ou entidades públicas sobre o serviço.
§ 4.º A Agência Reguladora, representada pelo DiretorPresidente ou representante por ele indicado, comporá o Comitê Gestor
do Programa de Parcerias Público-Privadas do Município de Manaus
(CGP – Manaus), na condição de assistente, em caráter opinativo.
Art. 6.º A Agência Reguladora cumprirá e fará cumprir a
legislação, as normas e demais procedimentos pertinentes e aplicáveis
aos contratos de gestão, administrativos, de concessão, outorga e
permissão dos serviços públicos por ela regulados.
Art. 7.º Compete à Agência Reguladora o exame dos
pleitos de revisões e reajustes tarifários dos serviços sob sua regulação,
a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos,
observado, em qualquer caso:
I – a legislação pertinente;
II – as cláusulas dos editais, contratos, convênios, ajustes
ou qualquer outro tipo de avença; e
III – o intervalo mínimo de doze meses entre os reajustes.
§ 1.º As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva,
devendo os reajustes e as revisões tornar-se públicos com antecedência
mínima de trinta dias em relação à sua exigibilidade.
§ 2.º Os reajustes ordinários, assim definidos nos contratos
de concessão, serão aplicados conforme índices setoriais.
§ 3.º Considerando que os reajustes ordinários estão
previstos em contrato, devendo os índices ser aplicados
obrigatoriamente, conforme pactuados, o Chefe do Executivo não terá
poder de alterá-los ou vetá-los.
§ 4.º Nas revisões tarifárias, assim definidas como
reajustes extraordinários, para adequação ao equilíbrio econômicofinanceiro, a Agência Reguladora apresentará parecer indicando a
existência ou não de desequilíbrio e, consequentemente, o percentual de
revisão à submissão do Chefe do Executivo que poderá acatar ou vetar
a revisão de tarifa solicitada.

§ 5.º As tarifas e os preços dos serviços serão modificados
pelo Poder Concedente, segundo fórmulas e parâmetros previamente
definidos e tornados públicos antes de sua aplicação, sendo
estabelecidos por critérios objetivos, demonstráveis, acessíveis ao
entendimento comum e com prazos determinados de validade.
Art. 8.º A Agência Reguladora poderá firmar contratos de
gestão com outros organismos da Administração.
Parágrafo único. Os contratos previstos neste artigo
conterão, obrigatoriamente, os prazos de duração, os controles e
critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal, as formas
de avaliação externa e interna da qualidade e da produtividade dos
serviços prestados.
Art. 9.º A Agência Reguladora atuará no sentido de
solucionar os conflitos de interesses, no limite de suas atribuições,
relativos aos serviços objeto de sua finalidade.
Art. 10. A Agência Reguladora procederá à fiscalização, ao
acompanhamento e ao controle dos serviços públicos delegados de sua
competência, abrangendo as áreas administrativa, contábil, comercial,
técnica, econômica e financeira, operacional e jurídica, inclusive, por
meio do estabelecimento de indicadores de desempenho, podendo
estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere
incompatíveis com as exigências da prestação do serviço adequado.
§ 1.º A fiscalização, o acompanhamento e o controle dos
serviços delegados consistirá na verificação concreta, para cada caso,
dos serviços delegados, objetivando apurar se estão sendo prestados de
acordo com as políticas, diretrizes, padrões, normas técnicas,
contratuais ou convencionais estabelecidas.
§ 2.º Os representantes da fiscalização, mediante
comunicação prévia de cinco dias por escrito ao Delegatário dos
serviços, terão livre acesso, em qualquer época, a pessoas, obras,
instalações e equipamentos vinculados ao serviço público delegado,
inclusive seus registros contábeis, podendo requisitar, de qualquer setor
ou pessoa da Delegatária, informações e esclarecimentos que permitam
aferir a correta execução do contrato, bem como os dados considerados
necessários para o controle estatístico e planejamento do serviço
delegado.
Art. 11. A Agência aplicará diretamente, e quando
couberem, as sanções decorrentes da inobservância da legislação
vigente ou do descumprimento dos contratos de concessão, permissão
ou demais atos de delegação dos serviços públicos, assegurada a ampla
defesa.
Art. 12. A Agência Reguladora poderá contratar com
entidades públicas ou privadas, serviços técnicos, vistorias, estudos e
auditorias, necessários ao exercício das atividades de sua competência,
respeitada a legislação pertinente.
Art. 13. A Agência Reguladora manterá cadastro com os
registros das entidades de representação de usuários, concessionários e
permissionários dos serviços públicos delegados sob sua regulação.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 14. Dirigida por um diretor-presidente, com o auxílio de
cinco diretores, a Ageman, com vistas ao cumprimento de sua finalidade
e ao exercício de suas competências, tem a seguinte estrutura
operacional:
I – Órgão Colegiado:
a) Conselho Municipal de Regulação e Fiscalização dos
Serviços Públicos Delegados.
II – Órgãos de Assistência e Assessoramento:
a) Gabinete do Presidente;
b) Diretoria Jurídica;
c) Assessoria de Comunicação.
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III – Órgãos de Apoio à Gestão:
a) Diretoria Administrativa e Financeira
1. Departamento de Administração e Finanças:
1.1 Divisão de Gestão de Pessoas, Planejamento,
Orçamento e Finanças;
1.2 Divisão de Patrimônio, Materiais, Serviços e Tecnologia
da Informação.
IV – Órgãos de Atividades Finalísticas:
a) Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento:
1. Departamento de Regulação Técnica e Gestão de
Contratos:
1.1 Divisão
de
Informação,
Geoprocessamento,
Engenharia e Execução de Projetos;
1.2 Divisão de Fiscalização, Controle da Qualidade dos
Serviços, Regulação e Acompanhamento dos Contratos.
b) Diretoria Técnica de Transportes e Mobilidade Urbana:
1. Departamento de Regulação de Trânsito e Mobilidade:
1.1 Divisão de Infraestrutura, Projetos de Mobilidade,
Serviços de Obras e Estrutura Viária;
1.2 Divisão de Planejamento, Gestão do Transporte
Público Urbano, Controle e Fiscalização Técnico-Operacional.
c) Diretoria de Gestão Econômica e Tarifária
1. Departamento de Regulação Econômica e Regime
Tarifário
1.1 Divisão de Regulação do Desempenho Econômico
Financeiro dos Contratos, Avaliação e Acompanhamento Tarifário;
1.2 Divisão de Auditoria de Custos e Investimentos.
d) Ouvidoria
Parágrafo único. O regimento interno da Agência será
editado por meio de decreto e disporá sobre a composição
organizacional das diretorias, considerando as especificidades dos
serviços delegados e disporá sobre as competências e as normas de
funcionamento das unidades.
Art. 15. O Presidente e os Diretores da Agência serão
nomeados pelo Prefeito, sendo que o nome e o currículo do Presidente
será submetido à aprovação da Câmara de Vereadores.
§ 1.º O mandato dos membros da Agência não serão
coincidentes. O mandato do Presidente será de quatro anos e o dos
Diretores será de três anos.
§ 2.º Em todos os mandatos haverá possibilidade de
recondução, a critério do Chefe do Executivo.
§ 3.º Enquanto não ocorrer a nomeação, serão
automaticamente prorrogados os mandatos dos diretores em exercício.
§ 4º Os dirigentes da Agência serão nomeados entre
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I – idoneidade moral e reputação ilibada;
II – formação de nível superior;
III – experiência profissional em administração pública ou
privada.
§ 5.º Ocorrendo a vacância de qualquer dos cargos de
direção, no curso do mandato, ele será completado por sucessor
nomeado na forma do caput, que o exercerá até seu término.
§ 6.º A perda do cargo dos dirigentes, no curso do
mandato, somente poderá ocorrer em decorrência de renúncia, de
sentença judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em
processo administrativo disciplinar.
§ 7.º Será considerada justa causa para a perda de cargo
a inobservância, por qualquer um dos dirigentes, dos deveres e
proibições funcionais, bem como a comprovada prática de ato de
improbidade administrativa ou crime contra a Administração Pública
durante a vigência do mandato, observados os procedimentos elencados
no § 6.º.
§ 8.º Para fins do disposto neste artigo, cabe ao Prefeito
Municipal mandar instaurar e julgar o processo administrativo disciplinar
a ser conduzido por comissão especial e determinar, por decreto, o
afastamento preventivo de qualquer dos membros da Administração
Superior e, por fim, a perda do mandato, se for o caso.

§ 9.º O ex-dirigente, nos seis meses seguintes ao término
do exercício do mandato, estará impedido de prestar quaisquer serviços,
remunerados ou não, a empresas privadas que mantenham qualquer
tipo de vínculo com a Administração Direta ou Indireta do Município.
§ 10. A remuneração do Diretor-Presidente da Agência
equivale ao valor do subsídio fixado para os Secretários Municipais.
§ 11. A remuneração dos Diretores, pelo exercício do
mandato, será equivalente ao valor da remuneração fixada para o cargo
símbolo DAS-4.
§ 12. Na ausência do Diretor-Presidente da Agência
responderá o Diretor Jurídico.
Art. 16. É vedado aos dirigentes da Agência:
I – exercer qualquer atividade sindical ou de direção
político-partidária;
II – ter atividades empresariais e profissionais nas áreas
reguladas pela Agência, à exceção de ensino e pesquisa;
III – estar ligado e ter interesse direto ou indireto em
empresa ou qualquer entidade relacionada aos serviços públicos
regulados pela Agência.
Art. 17. Compete aos dirigentes da Agência Reguladora:
I – cumprir e fazer cumprir as normas legais e
regulamentares relativas às áreas de competência da Agência;
II – solucionar, como instância administrativa recursal,
litígios relacionados aos serviços municipais delegados e arbitrar os
litígios propostos pelos interessados;
III – examinar e decidir, como instância administrativa final,
os demais assuntos relacionados às áreas de competência da Agência,
bem como os que dispuserem de forma especial esta Lei e o regimento
interno, salvo nos casos de delegação de competências de outros entes
federados, se assim dispuser o convênio ou contrato;
IV – solucionar, como instância administrativa final,
conflitos relacionados às áreas de competência originária da Agência e
de competência delegada por outros entes federados, se assim dispuser
o convênio ou contrato, ouvidos os respectivos envolvidos, e arbitrar os
litígios propostos pelos interessados;
V – aprovar previamente atos de caráter normativo em
matérias de competência da Agência Reguladora;
VI – aprovar previamente os termos de atos de outorga de
autorização, contratos de concessão e permissão de serviços públicos
de sua competência;
VII – decidir sobre planejamento estratégico da Agência e
políticas administrativas internas e de recursos humanos, nos termos da
legislação específica;
VIII – aprovar e alterar o regimento interno da Agência
Reguladora;
IX – aprovar previamente os atos administrativos de
competência da Agência, podendo delegá-los na forma do regimento
interno, e dos convênios, contratos e acordos em que a Agência
intervenha ou seja parte;
X – autorizar viagens nacionais e internacionais de seus
servidores para desempenho de atividades técnicas e de capacitação
profissional relacionadas às competências da Agência;
XI – elaborar proposta de orçamento anual da Agência e
enviá-la ao órgão competente da Prefeitura;
XII – exercer a última instância administrativa quanto a
penalidades aplicadas a Entes Regulados e quanto a recursos sobre
matérias de natureza interna, inclusive sanções disciplinares a
servidores da Agência;
XIII – prestar contas, em conformidade com os controles
sociais, no que diz respeito a atos de gestão.
Art. 18. A descrição das competências das Unidades da
Estrutura Organizacional será estabelecida em Regimento Interno.
Reguladora:
Superior;

Art. 19. Compete ao Diretor-Presidente da Agência
I – representar a Agência;
II – cumprir e fazer cumprir as decisões da Administração

III – orientar, coordenar e supervisionar as atividades
administrativas da Agência Reguladora; e
IV – atender às demais obrigações decorrentes desta Lei,
bem como as do regimento da Agência.
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CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
Seção I
Da Composição e da Representação
Art. 20. O Conselho Municipal de Regulação e
Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados será composto por oito
membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes,
conforme representação e indicação a seguir discriminadas:
I – um representante da Agência, na pessoa do DiretorPresidente, na condição de Presidente nato do Colegiado;
II – dois membros da sociedade civil organizada, indicados
na forma de regulamento próprio;
III – dois representantes do Poder Executivo, indicados
pelo Prefeito;
IV – um representante dos operadores dos serviços
delegados;
V – um representante dos usuários dos serviços
delegados; e
VI – um representante do Poder Legislativo, indicado pelo
respectivo Presidente, dentre servidores ocupantes de cargo efetivo na
Câmara Municipal.
Parágrafo único. O Secretário do Conselho Municipal de
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados será
escolhido na forma do regimento.
Art. 21. O conselheiro membro do Conselho Municipal de
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados satisfará,
simultaneamente, as condições de:
I – ser brasileiro;
II – ser maior de idade;
III – ser residente no município de Manaus;
IV – ter habilitação profissional de nível superior;
V – ter reputação ilibada e idoneidade moral; e
VI – não manter relações de parentesco por
consanguinidade ou afinidade em linha direta ou colateral, até o terceiro
grau, com controlador, diretor, administrador, gerente, preposto,
mandatário, conselheiro ou pessoa que detenha capital de empresas
concessionárias e permissionárias, inclusive controladas, coligadas ou
subsidiárias destas.
Seção II
Da Competência
Art. 22. Ao Conselho Municipal de Regulação e
Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados, como órgão consultivo e
deliberativo, compete:
I – deliberar sobre matérias definidas em regulamento;
II – emitir pareceres quanto às minutas de editais de
licitação, aos termos de permissão e de concessão para os serviços
pertinentes à Agência Reguladora;
III – deliberar sobre o acompanhamento, o controle, a
fiscalização e o cumprimento das normas legais, regulamentares e
pactuadas relativas aos serviços públicos delegados, e em especial,
regime tarifário, contratos de concessão e os termos de permissão;
IV – deliberar e emitir parecer sobre relatórios anuais
referentes às atividades desenvolvidas pela Agência Reguladora quanto
ao desempenho dos serviços delegados;
V – propor a extinção da concessão ou da permissão de
serviço público delegado, nos casos previstos em normas legais,
regulamentares ou pactuadas;
VI – propor a intervenção, a declaração de caducidade ou
a encampação de concessão ou permissão de serviço público delegado,
nos casos e condições previstos em normas legais, regulamentares ou
pactuadas;
VII – propor alteração das condições da concessão ou
permissão dos serviços públicos delegados sujeitos à atividade
reguladora da Agência;
VIII – responder às consultas sobre matéria de sua
competência;
IX – acompanhar o planejamento estratégico anual da
Agência Reguladora;

X – deliberar sobre a proposta orçamentária anual da
Agência Reguladora e sobre o Plano de Metas a ele vinculado;
XI – exercer outras atribuições previstas regimentalmente;
XII – acompanhar a evolução dos padrões de serviços e
custos, determinando análises e esclarecimentos nas situações de
anormalidades;
XIII – analisar e decidir sobre os recursos interpostos das
decisões dos dirigentes da Agência pelos prestadores de serviços e
usuários, como instância final administrativa; e
XIV – analisar e opinar sobre as políticas públicas relativas
aos serviços delegados.
Art. 23. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados:
I – convocar as sessões e determinar a respectiva pauta;
II – presidir as sessões do Conselho; e
III – atender às demais tarefas que lhes forem atribuídas
regimentalmente.
Art. 24. Compete ao Secretário do Conselho Municipal de
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados:
I – auxiliar diretamente o Presidente do Conselho; e
II – atender às demais tarefas que lhes forem atribuídas
regimentalmente.
Art. 25. Compete aos Conselheiros do Conselho Municipal
de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados:
I – conhecer, analisar e votar as matérias submetidas ao
Conselho;
II – relatar e emitir pareceres;
III – solicitar informações complementares, bem como
requerer a realização de diligências que se fizerem necessárias;
IV – propor indicadores de desempenho dos serviços e de
procedimentos amostrais para o controle e fiscalização dos serviços
públicos delegados; e
V – atender às demais tarefas que lhes forem atribuídas
pela regulamentação desta Lei e pelo regimento do Conselho.
Seção III
Do Mandato e da Retribuição Pecuniária
Art. 26. Os conselheiros serão indicados por suas
instituições e nomeados pelo Chefe do Executivo para um mandato de
dois anos, sendo admitida a recondução.
Art. 27. É vedado aos membros do Conselho Municipal de
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados, bem como
aos dirigentes da Agência, sob pena de perda do mandato:
I – tornar-se sócio, quotista ou acionista ou exercer
qualquer cargo ou função de controlador, diretor, administrador, gerente,
preposto mandatário, conselheiro, consultor ou empregado de empresa
ou dos grupos econômicos que essa integre e que seja concessionária
ou permissionária dos serviços regulados pelo Conselho;
II – receber das concessionárias ou permissionárias
referidas no inciso I, tratamento diferenciado daqueles oferecidos ao
público em geral;
III – exercer mandato eletivo político-partidário e/ou
integrar comissão executiva político-partidária; e
IV – pronunciar-se de maneira pública sobre assunto
submetido à Agência, salvo nas sessões plenárias.
Parágrafo único. A vedação prevista no inciso I deste
artigo não se aplica aos representantes de serviços delegados que
compõe o Conselho de Regulação.
Art. 28. Aos conselheiros do Conselho Municipal de
Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados será
atribuída retribuição pecuniária (Jeton) de participação, por reunião, nos
seguintes valores:
I – ao Presidente do Conselho: vinte e uma UFMS;
II – aos demais membros: dezesseis UFMS.
Parágrafo único. O Conselho poderá reunir quantas vezes
for necessário num mês, mas apenas duas reuniões serão remuneradas,
conforme incisos I e II deste artigo.
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Art. 29. O Conselheiro que deixar de comparecer a reunião
ordinária ou extraordinária sem motivo justificado, e não tendo indicado
seu representante, não terá direito a receber o “jeton” correspondente à
reunião a que faltou.
Seção IV
Das Deliberações
Art. 30. As decisões do Conselho Municipal de Regulação
e Fiscalização dos Serviços Delegados serão tomadas pelo voto da
maioria simples de seus integrantes.
§ 1.º Em caso de ausência de qualquer dos conselheiros e
respectivos suplentes e havendo empate em deliberação, o Presidente
do Conselho terá o voto de qualidade.
§ 2.º O quórum mínimo para deliberação será de cinco
Conselheiros.
TÍTULO III
DOS SERVIÇOS DELEGADOS
CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA
Art. 31. Constituirão objeto de atuação da Agência
Reguladora todos os serviços públicos municipais delegados, a qualquer
tempo, por meio de concessão, permissão, acordo, ajuste ou qualquer
outro tipo de instrumento celebrado entre o Poder Concedente e
terceiros.
CAPÍTULO II
DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
Art. 32. A Agência Reguladora deverá implantar e manter,
permanentemente atualizado, sistema de compilação e de
processamento de informações técnicas e operacionais dos serviços
públicos delegados sob sua competência, prestados no âmbito do
Município.
Parágrafo único. O sistema será capaz de correlacionar
dados, subsidiando as atividades de regulação e de informação aos
cidadãos.
CAPÍTULO III
DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE
Art. 33. Observada a periodicidade anual, a Agência
Reguladora analisará o desempenho dos serviços e tornará público por
meio de relatório de suas atividades e de cada um dos serviços pela
Agência regulados.
TÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS
Art. 34. Passam a integrar o patrimônio da Agência os
bens transferidos pelo Município, bem como aqueles que lhe venham a
ser legados, doados ou adquiridos.
Parágrafo único. Fica instituída a Taxa de Regulação e
Fiscalização (TR), decorrente do exercício do poder de polícia em razão
da atividade de regulação e fiscalização sobre a prestação dos serviços
públicos delegados de abastecimento de água, de esgotamento
sanitário, de manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos,
de transporte coletivo urbano, de iluminação pública, dentre outros
serviços públicos delegados.
Art. 35. Constituem receitas da Agência Reguladora:
I – percentual incidente sobre o faturamento mensal da
concessionária ou permissionária, decorrente da receita dos serviços
públicos delegados, nos termos dos contratos e atos respectivos;
II – valor de multas e de indenizações estabelecidas nos
contratos de concessão e termos de permissão;
III – transferência de dotações orçamentárias e créditos
adicionais que lhe forem consignados no orçamento anual da Prefeitura;
IV – rendas de bens patrimoniais ou produto de sua
alienação, na forma da legislação pertinente;

V – transferência de recursos de outros órgãos públicos;
VI – receitas oriundas de aplicações financeiras;
VII – recursos de operações de crédito, inclusive os
provenientes de empréstimos ou financiamentos;
VIII – recursos oriundos da prestação de serviços a órgãos
e entidades públicas ou particulares, mediante contratos, convênios,
ajustes ou acordos;
IX – doações, auxílios e subvenções de entidades públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
X – transferências de recursos pelo Poder Concedente, a
título de fiscalização dos serviços públicos delegados;
XI – venda de publicações e material técnico;
XII – emolumentos e preços cobrados em decorrência do
exercício de fiscalização, bem como quantias recebidas pela aprovação
de laudos;
XIII – tarifas e remunerações que lhe sejam conferidas na
forma da lei ou contrato de concessão ou permissão;
XIV – os valores percebidos por órgãos e entidades
municipais por conta de atividades de regulação e de fiscalização de
serviços regulados pela Agência Reguladora; e
XV – outras fontes de receitas previstas em lei.
§ 1.º O valor estabelecido no inciso I deste artigo será de
até um por cento, incidente sobre os valores faturados pelos operadores
dos serviços públicos delegados e submetidos à regulação e controle, e
deverá ser pago a Agência Reguladora até o décimo dia do mês
subsequente ou no prazo estipulado em contrato, sob pena de acarretar
a caducidade da concessão ou permissão.
§ 2.º Os valores relativos às atividades que tratam os
incisos XI e XII deste artigo serão estabelecidos pela Agência
Reguladora.
§ 3.º Os recursos da Agência Reguladora serão aplicados
exclusivamente nas atividades do órgão, na forma prevista no seu
orçamento.
TÍTULO V
DA INSTÂNCIA CONSULTIVA
Art. 36. A Agência Reguladora ouvirá o Conselho
Municipal de Regulação e Fiscalização dos Serviços Delegados como
instância consultiva e de representação do interesse coletivo da
comunidade, o qual terá acesso, a qualquer tempo, a todos os assuntos
relativos à Agência, podendo requerer, justificadamente, esclarecimentos
e providências.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Regulação e
Fiscalização dos Serviços Delegados será ouvido previamente quanto às
propostas de novas concessões, outorgas e à edição de atos normativos
que tratem de indicadores de desempenho dos serviços ou de estruturas
tarifárias, inclusive suas revisões.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 37. A Agência Reguladora adotará, em conformidade
com as normas regulamentares e os respectivos contratos, as seguintes
penalidades a serem aplicadas pela fiscalização:
I – advertência escrita;
II – multas em valores atualizados;
III – suspensão temporária de participação em licitação;
IV – intervenção administrativa, nos casos previstos em lei,
no contrato ou ato autorizativo;
V – revogação da autorização; e
VI – outras previstas em lei ou contrato.
Art. 38. A Agência Reguladora definirá os procedimentos
administrativos relativos à aplicação de penalidade de cobrança e
pagamento das multas legais e contratuais, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
Art. 39. Para os fins da presente Lei são também
considerados serviços públicos delegados as autorizações de serviços
públicos.
Art. 40. A Agência Reguladora poderá promover realização
de audiências públicas, cujas finalidades e procedimentos serão
estabelecidos em regimento interno ou ato normativo da autarquia.
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Art. 41. Os procedimentos administrativos relativos à
fiscalização, atribuições, imposições de penalidades e outros
concernentes à regulação serão estabelecidos na regulamentação desta
Lei, no regimento interno, nos atos normativos da Agência Reguladora
ou nos contratos.
Art. 42. A estrutura e a competência dos órgãos da
Agência Reguladora, as atribuições e o código de ética a que estarão
sujeitos seus integrantes serão estabelecidos em regimentos internos, os
quais serão editados por Decreto.
Art. 43. O Prefeito editará atos de regulamentação
necessários à execução do previsto nesta Lei.
Art. 44. Até a realização de concurso público e nomeação
de procurador autárquico, a Procuradoria Jurídica da Agência será
exercida, conjuntamente, por dois procuradores do município,
designados pelo Procurador-Geral.
Parágrafo único. Lei disporá sobre a carreira de
Procurador Autárquico da entidade reguladora.
Art. 45. As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do Poder
Executivo pelo prazo impreterível de cento e vinte dias.
§ 1.º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta da Casa Civil até a aprovação da alteração do Plano
Plurianual e da Lei Orçamentária do Município.
§ 2.º Durante o período de que trata o caput deste artigo
somente serão nomeados o Diretor-Presidente e os Diretores da
Agência.
Art. 46. O provimento da totalidade dos cargos previstos
nesta Lei dar-se-á à medida que a Agência apresente capacidade de
custear a despesa.
Art. 47. A Agência Reguladora poderá requisitar servidores
e empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública.
publicação.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor três dias após a data da
Manaus, 11 de dezembro de 2017.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.561/2018
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA C ASA 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 disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Mem. 016/2018-ESBRA/CC,
subscrita pela Coordenadora do Escritório de Representação em
Brasília;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 353/2018 SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19494/00004,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
CARLA CHAVES PACHECO, Coordenadora do Escritório de
Representação em Brasília, vinculado à estrutura organizacional da
CASA CIVIL, no período de 15-10 a 13-11-2018, em virtude de férias
regulamentares;
II – DESIGNAR o servidor GABRIEL DE AGUIAR
BATISTA, Diretor de Departamento de Administração Interna, para
responder, cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no
item I, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do
cargo, durante o afastamento legal da titular.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 03 de setembro de 2018.

(*) Republicada, consolidando todas as alterações, em razão do disposto no art. 2º
da Lei n. 2.335, de 23 de julho de 2018.

ANEXO ÚNICO
Quadro de Cargos em Comissão
CARGO
Diretor-Presidente
Diretor Jurídico
Diretor de Área
Ouvidor
Chefe de Gabinete
Diretor de Departamento
Assessor de Comunicação
Chefe de Divisão
Assessor Técnico II
Assessor Técnico III
Assessor I
Assessor II
Assessor III

SIMBOLOGIA
DAS-4
DAS-4
DAS-3
DAS-3
DAS-3
DAS-3
DAS-2
DAS-2
DAS–1
CAD–3
CAD–2
CAD–1
TOTAL

QUANTIDADE
01
01
04
01
01
04
01
08
07
08
07
07
05
55

Membros do Conselho
FUNÇÃO
Presidente do Conselho Consultivo
Membro do Conselho Consultivo
TOTAL

SIMBOLOGIA
-

QUANTIDADE
01
07
08

Quadro de Funções Gratificadas
FUNÇÃO
Chefia e Assessoramento

SIMBOLOGIA
FG- 3
TOTAL

QUANTIDADE
10
10

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.562/2018
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Mem. 015/2018-ESBRA/CC,
subscrita pela Coordenadora do Escritório de Representação em
Brasília;
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CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 345/2018 SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil,
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19494/00003,
ESTABELECER que a servidora CARLA CHAVES
PACHECO, Coordenadora do Escritório de Representação em Brasília,
responda cumulativamente, pelas atribuições do cargo de provimento em
comissão de Diretor de Departamento de Administração Interna,
simbologia DAS-3, pertencente do quadro de pessoal da integrante da
estrutura organizacional da CASA CIVIL, com exercício no Escritório de
Representação em Brasília - ESBRA, no período de 10-09 a 09-10-2018,
sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo,
em substituição ao titular GABRIEL DE AGUIAR BATISTA, afastado em
virtude de férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 03 de setembro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.563/2018
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias.
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,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.564/2018
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
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 o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2066/2018 SEMMASDH, subscrito pelo Secretário Municipal da Mulher, Assistência
Social e Direitos Humanos;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/03155, resolve
DESIGNAR a servidora MARCIA CRISTINA NOGUEIRA
DE MATOS, matrícula 120.899-3 A, para responder, cumulativamente,
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Gerente de
Transporte, simbologia DAS-1, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no período de 03-09 a
02-10-2018, com direito à percepção das vantagens inerentes ao
exercício do cargo, em substituição ao titular MIRNA VASCONCELOS
LEAL, afastada em virtude de férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 03 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07 de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4244/2018DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/03156, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA a servidora GIOVANE DO
VALE NEVES, matrícula 063.867-6 A, para responder, cumulativamente,
pelas atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de
Divisão de Monitoramento, Controle e Avaliação, simbologia SGAS-4,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA, no período de 03 a 17-07-2018, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em
substituição ao titular GERALDO LOPES DE SOUZA JÚNIOR, afastado
em virtude de férias.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 03 de setembro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.565/2018
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
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 o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 562/2018 –
GABSEC/SEMTRAD, subscrito pela Secretária Municipal do Trabalho,
Emprego e Desenvolvimento;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2018/19309/19630/03168,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento da servidora
ANANDA DA SILVA CARVALHO, Secretária Municipal, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DO
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TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO - SEMTRAD, no
período de 03 a 17-09-2018, em virtude de licença médica;

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 019/2018- CMGE, de 29-08-2018,

II – DESIGNAR o servidor ALEXANDRE MARINHO
MORAIS, Subsecretário Municipal de Assuntos Administrativos, para
responder cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no
item I, sem direito à percepção da remuneração inerente ao exercício do
cargo, durante o afastamento legal da titular, nos termos do parágrafo
único do art. 40 do Decreto nº 2.578, de 22 de outubro de 2013.

RESOLVE:

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 03 de setembro de 2018.

CONSIDERAR ALTERADO o gozo de férias do servidor
RODEMARCK DE CASTELLO BRANCO, Vice-Presidente de Assuntos
Estratégicos do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, matrícula
nº 064.579-6C, pertencente ao quadro de servidores comissionados da
Casa Civil, programado para fevereiro/2018, conforme Portaria
nº 173/2017-Casa Civil, publicada no DOM nº 4253, de 28-11-2017, para
o período de 03-09 a 02-10-2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 31 de agosto de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.566/2018
DECLARA autorizado o afastamento de
dirigente e designa substituto.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
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 1785/2018–
DGP/SEMINF, subscrito pelo Secretário Municipal de Infraestrutura;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº 2017/2287/2908/00013
INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / MÁRCIA
DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA - ME

2908/00013;

CONSIDERANDO o teor do Processo Nº 2017/2287/

CONSIDERANDO a necessidade em retificar a cláusula
VII item 1, conforme Súmula 473 do STF;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/02623, resolve
DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
MADSON LINO DE ASSIS RODRIGUES, Subsecretário Municipal de
Obras Públicas, vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRURA - SEMINF, nos dias 14 e 15-05-2018, para tratar de
assuntos de interesse do Município, na cidade de Brasília/DF, com ônus
para o Erário Municipal relativamente às passagens aéreas e diárias.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 03 de setembro de 2018.

RESOLVE:
VII item 1:

1. Apostilar à margem do Contrato Nº 002/2017, a cláusula

1 - PREÇO: O valor global do presente contrato importa na quantia de
R$ 2.095,00 (Dois mil e noventa e cinco reais), de acordo com a
proposta da CONTRATADA, a qual passa, por cópia, a fazer parte
integrante deste Contrato.
2. As demais Cláusulas permanecem inalteradas.
Manaus, 29 de agosto de 2018.

CASA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 123/2018-DERHUS/CASA CIVIL
PORTARIA Nº 026/18 – GS/SEMCOM
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de
1º-09-1971,

A SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO,
no exercício da competência que lhe outorga o artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus e as competências delegadas pela
Portaria nº 013/2018-GS/SEMCOM,
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CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 008/2018-SEMCOM;
CONSIDERANDO a anuência da Subsecretária Municipal
Comunicação, conforme Despacho datado de 28.08.2018, apenso à
Comunicação Interna nº 008/2018-SEMCOM,
RESOLVE:
ALTERAR a Escala de Férias/Exercício de 2018, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOM, objeto da
Portaria nº 036/2017-GS/SEMCOM, publicada no DOM nº 4270, de
22/12/2017, especificamente quanto a servidora a seguir nominada,
passando a viger na forma abaixo:
Matrícula
131.266-9B

Vinculo: Comissionado
Servidor
Escala/2018
Kelly Laureny Bastos Melo
DEZEMBRO

Modificar Período para
OUTUBRO

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de agosto de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS

(*) PORTARIA Nº 029/2018-SEMPPE
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS, no exercício das prerrogativas que lhe
outorga o art. 86, inciso V da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a nova estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (SEMPPE),
fixada pela Lei nº 2.284, de 28 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o
nº 2018/19928/19951/00009,
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADO a contar de 01.09.2018 o
servidor ADRIANO DA SILVA LEITE, Matrícula: 118.928-0C, Técnico
Municipal - Informática, pertencente ao quadro de servidores estatutários
da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer – SEMJEL, para
exercer a Função Gratificada FG-3, de Ch\efia e Assessoramento, objeto
da Lei nº 2.284, de 28-12-2017, para integrar na estrutura organizacional
desta SEMPPE.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de julho de 2018.

(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreções no DOM
Edição nº 4409 de 27 de julho de 2018.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA Nº 251/2018–GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF,
na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica
do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do
Decreto nº 1.589, de 25/6/93, e
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO, ainda, a Portaria por Delegação
nº 321/2018, publicada no DOM nº 4394, de 5/7/2018, que concede
aposentadoria à servidora REGINA AUGUSTA DA SILVA MARQUES,
RESOLVE

PORTARIA Nº 254/2018 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do
artigo 49 do Decreto nº 1.589, de 25/6/93, e
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO, ainda, a publicação no DOM Edição
nº 4430, de 27 de agosto de 2018, que nomeia o servidor RENATO DE
OLIVEIRA RAMIRES;
RESOLVE
CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária – GTF ao
servidor abaixo identificado.
NOME DO(A) SERVIDOR(A)
RENATO DE OLIVEIRA RAMIRES

CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF da
servidora em referência, conforme abaixo.
NOME DO SERVIDOR
REGINA AUGUSTA DA SILVA MARQUES

PONTOS GTF
400

PONTOS GTF
200

A CONTAR DE
3/9/2018

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 29 de agosto de 2018.

A CONTAR DE
5/7/2018

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 28 de agosto de 2018.

PORTARIA N. 255/2018 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF,
no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128,
inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e

PORTARIA Nº 252/2018–GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF,
na competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica
do Município de Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do
Decreto nº 1.589, de 25/6/93, e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 15, inciso V, § 8° da
Lei n. 8.666/93;

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

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.638, de
10/2/2017, publicado no DOM Edição nº 4065, de mesma data, que
institui no âmbito das autarquias, fundações e órgãos integrantes do
Poder Executivo Municipal, o Sistema de Recebimento de Material e o
Sistema de Estoque de Material, disponibilizados na web através do
endereço eletrônico http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br, que passa a
ser de utilização obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, servindo como base para as futuras aquisições;

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria por Delegação
nº 335/2018, publicada no DOM nº 4404, de 20/7/2018, que concede
aposentadoria à servidora ZUILA BASTOS MACHADO,
RESOLVE
CESSAR a Gratificação Técnica Fazendária – GTF da
servidora em referência, conforme abaixo.
NOME DO SERVIDOR
ZUILA BASTOS MACHADO

PONTOS GTF
50

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 28 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos
parágrafos da Lei n. 8.666/93;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar e substituir
servidores designados para o desempenho das atividades referidas no
citado Decreto nº 3.638, de 10/2/2017,

A CONTAR DE
20/7/2018

RESOLVE
I - INSTITUIR Comissão para acompanhamento e
fiscalização de compras, materiais e equipamentos, em cumprimento
aos termos do Decreto acima citado, composta pelos servidores abaixo
indicados.
 GESTÃO DE RECEBIMENTO:
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A
 MEMBROS DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
1. José Edson dos Santos Júnior - Matrícula n. 081.743-0L
2. Francirlane França da Matta – Matrícula n. 130.500-0A
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paulo Júnior Campos Eliziário - Matrícula n. 084.648-1A
Raimundo Nonato Gomes Lopes – Matrícula n. 011.450-2A
Antônio Jorge de Castro Canté – Matrícula n. 062.892-1B
Alessandro Rios Monteiro do Carmo - Matrícula n. 106.895-4H
Neander Raposo Buzaglo – Matrícula n. 089.922-4A (suplente)
Manoel Miranda da Silva Júnior – Matrícula n. 130.655-3B (suplente)

II – ESTABELECER que, no caso de recebimento de
compras, materiais e equipamentos, a SEMEF poderá emitir Portaria
com a indicação de outros técnicos;
III – REVOGAR a Portaria n. 254/2017-GS/SEMEF,
publicada no DOM edição n. 4208, de 15 de setembro de 2017;
IV – DETERMINAR que na situação de impedimento do
Gestor de Recebimento, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo,
mediante despacho do titular da Pasta.

8. Neander Raposo Buzaglo – Matrícula n. 089.922-4A (suplente)
9. Manoel Miranda da Silva Júnior – Matrícula n. 130.655-3B (suplente)
II – ESTABELECER que, no caso de recebimento de
Serviços específicos, a SEMEF poderá emitir Portaria com a indicação
de outros técnicos;
III – REVOGAR a Portaria n. 254/2017-GS/SEMEF,
publicada no DOM edição n. 4208, de 15 de setembro de 2017;
IV – DETERMINAR que na situação de impedimento do
Gestor de Recebimento, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo,
mediante despacho do titular da Pasta.
Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

PORTARIA Nº 259/2018–GS/SEMEF

PORTARIA N. 256/2018 – GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, na
competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II,
da Lei Orgânica do Município de Manaus; e

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF,
no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128,
inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 e seus respectivos
parágrafos da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 15, inciso V, § 8° da
Lei n. 8.666/93;

I – ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2015-PMAT,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle interno e a empresa INDRA BRASIL SOLUÇÕES
E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A., referente à contratação de
empresa especializada na prestação de Serviço de projeto,
desenvolvimento, sustentação, e documentação de sistemas de
informação na modalidade de Fábrica de Software (FSW),
dimensionados pela métrica de ponto de função, na forma identificada no
Item 01 da ata de Registro de Preços n.004/2015 oriunda do Pregão
Eletrônico n.001/2015 - MPT, constante do Processo Administrativo n.
2017.11209.15249.0.051412, constituída pela Portaria n. 330/2017GS/SEMEF, publicada no Dom edição 4273, página 26, alterada pela
Portaria n. 057/2018-GS/SEMEF, publicada no Dom edição 4313,
alterada pela Portaria n. 165/2018-GS/SEMEF, publicada no DOM
edição 4373, página 11, alterada pela Portaria nº 184/2018-GS/SEMEF,
publicada no Dom edição 4381, que passa a ser composta pelos
servidores abaixo relacionados:

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos
parágrafos da Lei n. 8.666/93;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.638, de
10/2/2017, publicado no DOM Edição nº 4065, de mesma data, que
institui no âmbito das autarquias, fundações e órgãos integrantes do
Poder Executivo Municipal, o Sistema de Recebimento de Material e o
Sistema de Estoque de Material, disponibilizados na web através do
endereço eletrônico http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br, que passa a
ser de utilização obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal, servindo como base para as futuras aquisições;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar e substituir
servidores designados para o desempenho das atividades referidas no
citado Decreto nº 3.638, de 10/2/2017,
RESOLVE
I - INSTITUIR Comissão para acompanhamento e
fiscalização de serviços, em cumprimento aos termos do Decreto acima
citado, composta pelos servidores abaixo indicados.
 GESTÃO DE RECEBIMENTO:
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MEMBROS DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
José Edson dos Santos Júnior - Matrícula n. 081.743-0L
Paulo Júnior Campos Eliziário - Matrícula n. 084.648-1A
Yomar Lemos Mendes – Matrícula n. 012.926-7A
Renato Correia da Silva – Matrícula n. 076.967-3B
Luiz Waldemar Maia da Silva – Matrícula n. 011.014-0E
Tamisson de Souza Pereira – Matrícula n. 118.353-2D
Alessandro Rios Monteiro do Carmo - Matrícula n. 106.895-4H

RESOLVE

Servidor(a)
GESTÃO DO CONTRATO:
Márcia Silva dos Santos – Matrícula n. 113.857-0D
FISCAIS TÉCNICOS:
1. Laura Jane Takahashi Monteiro - Matrícula n. 089.700-0A
2. Hélio Marcos Menezes de Lima – Matrícula n. 126.724-8A
3. Alan Roberto da Silva e Costa – Matricula n. 066.622-0D
FISCAIS REQUISITANTES:
1. Armando Cláudio Simões da Silva - Matrícula n. 062.949-9A
2. Alonso da Silva Braga - Matrícula n. 080.486-0A
3. Roni Braz da Silva - Matrícula n. 080.044-9A
4. Glória Maria Bernardo da Silva - Matrícula n. 085.078-0A
5. Thomé Costa de Oliveira – Matricula n. 080.095-3A
6. Manuel Veiga de Oliveira – Matrícula n. 081.334-6A
7. Alamiro Cruz de Almeida Júnior – Matrícula n. 100.378-0F
8. Fabrício Oliro Pilatti – Matrícula n. 129.114-9A
9. Alessandra Natacha Miwa Neves Pinheiro – Matrícula n. 098.995-9H
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II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar de 15 de junho de 2018.

Servidor(a)
FISCAL ADMINISTRATIVO:
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A
FISCAL ADMINISTRATIVO SUPLENTE:
Luiz Paulo Branches Antunes Júnior – Matrícula n. 113.935-5D

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se
Manaus, 31 de agosto de 2018.

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar de 29 de agosto de 2018.
Cumpra-se. Registre-se e Publique-se
Manaus, 31 de agosto de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA N. 261/2018–GS/SEMEF

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 260/2018 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
na competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93;
RESOLVE
I - ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Terceiro Termo de Contrato n. 006/2015 - PMAT,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF e a empresa ÁBACO
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, referente à prestação de
serviços técnicos especializados com a finalidade de construção,
otimização e evolução de sistemas e portais, visando atender as
demandas da SEMEF, constante do Processo Administrativo
2018.11209.15265.0.009298, instituída por meio da Portaria
nº 085/2018-GS/SEMEF, publicada no Dom edição nº 4385, que passa a
ser composta pelos servidores abaixo relacionados:
Servidor(a)
GESTÃO DO CONTRATO:
Hélio Marcos Menezes de Lima – Matrícula n. 126.724-8A
FISCAIS TÉCNICOS:
1. Adriana Rebouças Carreira - Matrícula n. 105.016-8E
2. Marcia Silva dos Santos - Matrícula n. 113.857-0D
3. Laura Jane Takahashi Monteiro - Matrícula n. 089.700-0A
4. Renato Marques Lessa - Matricula n. 126.714-0B
5. Fabian de Oliveira Lopes - Matrícula n. 081.742-2A
6. Edmund Brand Edward – Matrícula n. 008.415-8A
FISCAIS REQUISITANTES:
7. Ângela Mendonça Souto - Matrícula n. 090.792-8A
8. Abel Francisco Gondim de Lima - Matrícula n. 099.478-2A
9. Letice Praia Lima - Matrícula n. 065.822-7B
10. Jackeline Aryce Menta - Matrícula n. 120.924-8E
11. Norma Cristina da Silva Fonseca - Matrícula n. 061.181-6B
12. Fabiane Ferreira Mendonça - Matrícula n. 050.826-8A
13. Alain Gian Ribeiro da Costa - Matrícula n. 124.296-2C
14. Márcio Marques Gonçalves - Matrícula n. 113.807-3B
15. Raquel Chaves da Silva – Matrícula n. 126.555-5B
16. José de Jesus Alves de Lima – Matrícula n. 090.796-0A
17. Sandra Maria Dias Dantas – Matrícula n. 012.854-2A
18. Francisco Moreira Filho – Matrícula n. 062.961-8B
19. Alonso Braga – Matrícula n. 080.486-0A
FISCAL ADMINISTRATIVO:
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A
FISCAL ADMINISTRATIVO SUPLENTE:
Luiz Paulo Branches Antunes Júnior – Matricula n. 113.935-5D

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
na competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e
CONSIDERANDO que cabe à SEMEF, nos termos do
disposto nos artigos 58 – inciso III, 67 e 73 e seus respectivos
parágrafos da Lei n. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
si celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
do Contrato são:
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais
Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados a SEMEF.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III – Acompanhar, Fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas,
RESOLVE
I - CONSTITUIR Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 006/2014 SEMEF –
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA, referente
à renovação por mais 06 (seis) meses, a contar de 1º/09/2018, cujo
objeto é a Prestação de serviço técnico especializado em Manutenção e
Suporte dos Sistemas ICad Online, GISS Online e GINFES, constante
do Processo Administrativo SIGED n. 2018.11209.15265.0.019448,
composta pelos servidores abaixo relacionados:
Servidor(a)
GESTÃO DO CONTRATO
Sulemy Nobre Cavalcante - Matrícula n. 050.112-3A
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
Francisco Moreira Filho – Matrícula n. 062.961-8B
Marcos da Silva Colares – Matrícula n.123.509-5B
Paula Sheila Diniz Araújo – Matrícula n.080.168-2A
Abel Francisco Gondim de Lima - Matrícula n. 099.478-2A (Suplente)

II – DETERMINAR que, na situação de impedimento do
Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções inerentes à
Gestão, mediante despacho do titular da Pasta.

DOM | Edição 4435 | Página 12

Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
Cumpra-se. Registre-se e Publique-se
Manaus, 31 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 662, de 6 de abril
de 1949, declarou como Feriado Nacional o dia 7 de setembro, ocasião
em que celebramos a Independência do Brasil;
CONSIDERANDO o Decreto de 31 de agosto de 2018, o
qual declarou ponto facultativo no dia 6 de setembro de 2018, nos
órgãos da Administração Pública Municipal, conforme publicação no
DOM nº 4434, ressalvadas as atividades essenciais definidas em lei,
conforme exige o art. 9º, § 1º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que há uma habitual sobrecarga de
atendimento aos usuários da Maternidade Moura Tapajoz – MMT e do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, em decorrência de
feriados e pontos facultativos;

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 006/2014,
celebrado em 31/08/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno
– SEMEF, e a Empresa EICON CONTROLES INTELIGENTES DE
NEGOCIOS LTDA.
3. OBJETO: Fica renovado por mais 06 (seis) meses, a contar de
1º/09/2018, o Contrato n. 006/2014, cujo objeto é a prestação de
Serviços Técnicos de Manutenção e Suporte dos Sistemas ICAD
Online, GISS Online e GINFES, constante no Processo
Administrativo 2018.11209.15265.0.019448 – SIGED.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo Aditivo importa
a quantia de R$ 1.241.021,44 (um milhão, duzentos e quarenta e um
mil, vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) e o valor mensal
importa a quantia de R$ 206.836,91 (duzentos e seis mil, oitocentos
e trinta e seis reais e noventa e um centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Termo foram empenhadas sob o n. 2018NE00564, de
31/08/2018, no valor de R$ 206.836,91 (duzentos e seis mil,
oitocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), referente
ao mês de setembro 2018, sob a rubrica orçamentária: Unidade
Orçamentária: 160101 - Secretaria Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno; Programa de Trabalho:
04.126.0007.2022 – Contratação de Serviços Especializados em
Gestão e em Tecnologia da Informação; Fonte de Recurso: 010000 –
Recursos Ordinários; Natureza Despesa: 33904090 – Manutenção e
conservação de equipamentos e software de TIC, ficando o restante
a ser empenhado mediante liberação de cotas orçamentárias.
6. PRAZO/PERÍODO DE EXECUÇÃO: Fica renovado por mais 06
(seis) meses, a contar de 1º/09/2018.
Manaus, 31 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO ainda, que faltas injustificáveis nesses
dias poderão provocar graves transtornos na funcionalidade dos serviços
supracitados.
RESOLVE:
I - DETERMINAR que os servidores designados para a
cobertura dos plantões nas Unidades citadas no preâmbulo desta
Portaria compareçam às suas atividades laborais no período de 5 a 7 de
setembro de 2018.
II – ESTABELECER que, na ocorrência de não
comparecimento ao serviço, será considerada “FALTA GRAVE” advindo
punição de acordo com Lei nº 1.118, de 1º de setembro de 1971, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 31 de agosto de 2018.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2016
– Reajuste e Prorrogação, celebrado em 13/04/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a associação Seminário
Batista Regular da Amazônia
3. OBJETO: Dilatação de prazo do Contrato original e reajuste do valor
mensal, referente à locação do imóvel localizado na Rua Humberto
Calderaro Filho, 300, Bairro São Francisco, destina-se ao funcionamento
da Sede do Distrito de Saúde Sul, desta Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA.
4. VALOR: R$ 317.307,96 (trezentos e dezessete mil, trezentos e sete
reais e noventa e seis centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 500/2018-GABIN/SEMSA

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Contrato foram empenhadas sob o nº 2018NE01133 datado de
12/04/2018, à conta da rubrica orçamentária nº 23701
10.301.0092.2154.0000 02140000 33903910, no valor de R$ 66.105,82
(sessenta e seis mil, cento e cinco reais e oitenta e dois centavos),
ficando saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato fica dilatado por 12
(doze) meses, contados a partir do dia 15/04/2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO que no dia 5 de setembro comemora-se
a Elevação do Amazonas à categoria de Província, conforme art. 437,
inciso I da Lei Orgânica do Município de Manaus;
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Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
EDITAL DE SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA
PRECEPTORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO
PARA SAÚDE PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE-2018/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
por meio da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA-ESAP, com base no Edital
de Seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde,
PET-Saúde/Interprofissionalidade – 2018/2019, nº 10, de 24/07/2018,
publicado no D.O.U. Nº 141, Seção 3, torna pública a abertura das
inscrições do processo seletivo para preceptores.
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.

DO OBJETO
O PET-Saúde/Interprofissionalidade é um Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde lançado pelo Ministério da Saúde, por
intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde (SGTES), com o objetivo de desenvolver, a partir de
acompanhamento de grupos tutoriais, mudanças curriculares
alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para todos
os cursos de graduação na área da saúde, considerando as
estratégias alinhadas aos princípios da interprofissionalidade,
interdisciplinaridade e intersetorialidade, como fundamentos da
mudança, na lógica da formação dos profissionais e na dinâmica
da produção do cuidado em saúde. Propõe também a qualificação
dos processos de integração ensino-serviço-comunidade, de
forma articulada entre o Sistema Único de Saúde- SUS e as
instituições de ensino, de modo a promover a Educação
Interprofissional e as Práticas Colaborativas em Saúde.
DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO E
DASVAGAS
Ser profissional de nível superior em efetivo exercício das suas
atividades, vinculados à gestão ou à atenção do SUS, devendo
estar envolvidos em atividades de integração ensino-serviçocomunidade no âmbito da Secretaria Municipal de SaúdeSEMSA.
Possuir cargo público de provimento efetivo na Secretaria
Municipal de Saúde;
Atuar em uma das seguintes áreas: Medicina, Enfermagem,
Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e Educação física.
Possuir habilitação regular comprovada para o exercício da
profissão, mediante registro no Conselho de Classe;
Ter disponibilidade, no período de vigência do projeto aprovado
de, no mínimo, 8 (oito) horas semanais para dedicar-se as
atividades programadas.
DA ATUAÇÃO DO PRECEPTOR
Supervisionar as atividades dos estudantes bolsistas e não
bolsistas;
Participar de todas as atividades referentes ao PET Saúde
interprofissionalidade, sem prejuízo das atividades profissionais
regulares;
Contribuir efetivamente na construção dos relatórios parciais e do
relatório final do projeto;
Participar de eventos que proporcionem trocas de experiências e
produção de conhecimentos, como forma de divulgar as
vivências/resultados decorrentes de suas atividades junto ao PET
Saúde interprofissionalidade;
Dedicar-se, no período de vigência do projeto e da bolsa
respectiva, o mínimo de 8 (oito) horas semanais, às atividades do
PET-Saúde interprofissionalidade, sem prejuízo de suas
atividades profissionais regulares;
Cumprir com as exigências estabelecidas na Declaração de
Compromisso do PET Saúde;
Executar outras atividades inerentes à função.
DAS VAGAS
As vagas para bolsistas preceptores estarão vinculadas à
aprovação do projeto pelo Ministério da Saúde.
Serão disponibilizadas 24 vagas distribuídas nos territórios de
prática no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
DO PAGAMENTO DE BOLSA
O pagamento de bolsa está condicionado à aprovação do projeto
a ser submetido à seleção do Ministério da Saúde, por meio do

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.

Edital de Seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde, PET-Saúde/Interprofissionalidade – 2018/2019,
nº 10, de 24/07/2018, publicado no D.O.U. Nº 141, Seção 3, e ao
número de bolsas contempladas para o projetoaprovado.
Os valores das bolsas para profissionais que exercem a função
de preceptor, do PETSaúde/Interprofissionalidade, terão como
referência as Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico, nível
CNPQATP"A",emconformidade com a RN-016/2010, do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
O pagamento de bolsas para preceptores será executado
diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), depositado
na conta bancária sinalizada pelo profissional no ato de adesão
ao projeto, sem qualquer interface com a Secretaria Municipal de
Saúde.
As bolsas referentes ao PET Saúde/Interprofissionalidade2018/2019 não podem ser cumuladas com o recebimento de
qualquer outro tipo de bolsa PET-Saúde e/ou outras formas de
incentivo
financeiro
decorrente
de
atividade
de
tutoria/monitoria/orientação/supervisão estudantil na graduação
ou pós- graduação.
A bolsa de Preceptoria não integra a remuneração do servidor
preceptor para qualquer fim, sendo suspensa em caso de
afastamento, seja este voluntário ou não, por mais de 30 (trinta)
dias do servidor-preceptor das atividades laborais junto à SEMSA.
DAS INSCRIÇÕES
Não haverá taxa de inscrição.
O candidato deverá realizar a inscrição, exclusivamente, pela
internet na página da ESAP/Manaus, acessando o endereço
eletrônico semsa.manaus.am.gov.br no período de 00h00m do
dia 04de setembro de 2018, às 23h: 59m, do dia 07 de setembro
de 2018, anexando os documentos abaixo descritos,
obrigatoriamente em formato PDF, e individuais:
Documento de identificação oficial com foto;
Cadastro de Pessoa Física - CPF;
Diploma de nível superior e Histórico (Diploma ou Certificado
expedido no exterior somente será considerado quando
revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil).
Comprovante de titulação;
Comprovante de atividade acadêmica, quando houver;
Comprovante de experiência profissional em preceptoria, estágio
curricular, gestão e/ou docência, quando houver;
Comprovante de inscrição e regularidade de obrigações junto ao
Conselho Profissional pertinente à área de formação do
candidato.
Não serão aceitos documento sem foto, mesmo oficiais,
(Certidões de Nascimento, casamento, Título Eleitoral); Carteiras
de estudantes; Carteiras funcionais sem valor de identidade;
documentos ilegíveis que não permitam identificar dados ou foto
do candidato;
Caso o candidato apresente mais de um comprovante de
experiência profissional relativa ao mesmo tipo de atividade e
período de tempo, somente um deles será computado;
Curriculum Lattes completo;
Carta de intenção, com até 2.000 caracteres, contendo uma
síntese crítico-reflexiva da sua trajetória profissional e acadêmica,
bem como das suas expectativas, indicando o(s) interesse(s) ou
as inquietações que o move em relação ao projeto;
Serão considerados documentos para comprovação de atividade
acadêmica:
Certificado expedido por órgão competente responsável pelo
Programa de Pesquisa ou Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde – PET (Saúde, Vigilância, Redes, Saúde da Família
e Saúde Indígena);
Certificado ou Declaração expedida pelo Ministério da Saúde de
participação em edição da Vivência e Estágio na Realidade do
SUS (VER-SUS).
Certificado expedido por órgão competente responsável pelo
Programa de pesquisa como aluno de iniciação científica (PAIC,
PIBIC), Monitoria, Apoio Técnico.
Serão considerados documentos para comprovação de
experiência profissional:
Declaração ou Certidão do Órgão competente ou de empresa
contratante que comprove experiência profissional, expedida pelo
setor de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas;
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6.7.6. Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo registro do
respectivo contrato de trabalho com a empresa contratante que
comprove experiência profissional.
6.7.7. Todo documento apresentado para fins de comprovação de
experiência profissional deverá conter a data de início e de
término do contrato de trabalho e descrição das atividades
desenvolvidas.
6.7.8. Caso o candidato apresente mais de um comprovante de
experiência profissional relativa ao mesmo tipo de atividade e
período de tempo, somente um deles será computado.
6.7.9. Todos os documentos enviados deverão estar legíveis e conter
todas as informações necessárias para avaliação, sendo
obrigatória a apresentação dos documentos originais no ato
deadesão ao projeto.
6.8. Os documentos exigidos deverão ser anexados em sua
totalidade, em formato PDF e individuais, impreterivelmente no
prazo estabelecido, sob pena de eliminação, não sendo aceita,
em qualquer hipótese, a complementação de documentos em
momento posterior ao encerramento do prazo.
6.9. A ausência, o preenchimento incorreto ou informações inverídicas
de quaisquer dos dados fornecidos pelo candidato poderá
acarretar a invalidação da inscrição.
6.10. A ESAP não se responsabiliza por inscrições não finalizadas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falha de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de
transmissão de dados, falta de energia elétrica, bem como outros
fatores de ordem técnica que impeçam a transferência de dados.
7.

DA SELEÇÃO

7.1.

A seleção dos candidatos será realizada pela Escola de Saúde
Pública de Manaus/ ESAP, por meio do Núcleo de Ações
Estratégicas de Educação na Saúde/ NAEDS, considerando a
análise curricular e da carta de intenção.
A análise curricular consiste na avaliação quantitativa das
experiências profissionais, da titulação e das atividades
acadêmicas de acordo com as pontuações dos quadros abaixo,
computando-se no máximo 90 (noventa) pontos.
A análise da carta de intenção contabilizará pontuação máxima de
10 (dez) pontos, conforme quadro abaixo.

7.2.

7.3.

Quadro 1 – DA ANÁLISE CURRICULAR PARA PRECEPTORES
I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência em preceptoria ou estágio
curricular
Experiência no exercício profissional de
atividades de gestão na saúde e docência
Subtotal
II – ATIVIDADE ACADÊMICA
Atividade de coordenação ou preceptoria de
Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde – PET (Saúde, Vigilância, Redes, Saúde
da Família e Saúde Indígena).

VALOR UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO

0,5 ponto por mês

18

0,5 ponto por mês

18

1 ponto

36 pontos

VALOR UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO

10 pontos por projeto

30

4 pontos por atividade

Atividade de coordenação em Programa de
pesquisa como aluno de iniciação científica
(PAIC, PIBIC), Monitoria, Apoio Técnico.

4 pontos por projeto

III - CARTA DE INTENÇÃO
Clareza, objetividade e sequência lógica do
texto.
Coerência, aplicabilidade e reflexão sobre a
trajetória profissional.
Subtotal
TOTAL

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

9.
9.1.

DOS RECURSOS
Será admitida a interposição de recursos, devidamente
motivados, para o presente Exame de Seleção.
Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 24h (vinte e
quatro horas), contados da publicação dos respectivos resultados.
Os recursos serão individuais.
Não serão reconhecidos recursos apresentados fora do prazo.
O recurso, devidamente motivado, deverá conter informações
sobre a identidade do recorrente e o número de inscrição.
Os recursosdeverão ser impressos e dirigidos ao Núcleo de
Ações Estratégicas de Educação na Saúde- NAEDS devendo ser
protocolados na Escola de Saúde Pública de Manaus – localizada
na Av. Prof. Nilton Lins, 3259 - Parque das Laranjeiras, Manaus AM, no horário das 08h00 às 12h00, conforme cronograma do
edital.
Após a análise dos recursos da última etapa, será homologada a
lista dos candidatos classificados até o número de vagas
disponíveis, de acordo com a ordem decrescente de pontuação
publicada na intranet.semsa.
DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado final deste processo seletivo será homologado e
publicado no Diário Oficial e intranet.semsa.

10. DA CONVOCAÇÃO
10.1. Os candidatos serão convocados somente de acordo com a
disponibilidade de bolsas contempladas após aprovação do
projeto nos termos do edital PET-Saúde/Interprofissionalidade –
2018/2019, nº 10, de 24/07/2018obedecendo à ordem de
classificação dos candidatos.
10.2. Os candidatos não convocados permanecerão em lista de
cadastro reserva para futuras convocações, conforme as
necessidades do Projeto Aprovado, dentro do prazo de validade
Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade-2018/2019.
11.

DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE

Publicação do Edital
Inscrição

Atividade de coordenação em edição da
Vivência e Estágio na Realidade do SUS (VERSUS), financiada pelo Ministério da Saúde
conforme base de dados do mesmo.

Subtotal

Saúde Indígena) no exercício profissional em preceptoria ou
estágio curricular;
7.5.2. Maior pontuação em Experiência no exercício profissional em
preceptoria ou estágio curricular;
7.5.3. Maior pontuação em Experiência no exercício profissional de
atividades de gestão na saúde e docência;
7.6. Os candidatos serão ordenados conforme maior pontuação obtida
no cômputo geral, obedecendo à ordem decrescente de
classificação, cuja lista será publicado na intranet.semsa.

PERÍODO
04 de setembro de 2018
04 a 07 de setembro de 2018

Divulgação do resultado

10 de setembro de 2018

Prazo para recursos

11 de setembro de 2018

Resultado Final

12 de setembro de 2018

12

12

18 pontos

54 pontos

VALOR UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO

5 pontos

5 pontos

5 pontos

5 pontos

10 pontos

10 pontos
pontos

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A integração do servidor ao quadro de preceptores do Programa
PET-Saúde/Interprofissionalidade-2018/2019
não
configura
vínculo empregatício com a Universidade Federal do Amazonas.
12.2. O prazo de validade deste processo seletivo será de 24 (vinte e
quatro) meses, a contar do início do prazo de execução do projeto
aprovado.
12.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do
Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade-2018/2019.
12.4. Fica estabelecido o foro da Comarca de Manaus como
competente para dirimir as questões decorrentes da execução do
presente Edital.

7.4.

Na hipótese de empate, será dada preferência ao candidato mais
idoso (Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, artigo 27, Parágrafo
Único).
7.5. Permanecendo o empate serão adotados os seguintes critérios:
7.5.1. Maior pontuação em Experiência com Atividade de coordenação
ou preceptoria de Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde – PET (Saúde, Vigilância, Redes, Saúde da Família e
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CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s)
DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA, VIMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, WN COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora(s) do
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 150/2018 –
CML/PM – Eventual fornecimento de medicamentos para atender a
Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de
Preços, regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de
que compareça(m) no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da
publicação do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de
Preços, na Divisão de Registro de Preços da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, situada na Av. Mário Ypiranga, nº 1695, Adrianópolis,
no horário das 08h às 17h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.

certame, com valor global de R$85.493,76 (oitenta e cinco mil,
quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos);
publicação; e

III – ENCAMINHAR ao Diário Oficial do Município para

IV – ENCAMINHAR o processo ao Departamento
Administrativo e Financeiro/SEMED, para demais providências.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

Manaus-AM, 31 de agosto de 2018.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 019/CME/2018
APROVADA EM 23.08/.2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº: 2018/4114/4147/06017.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação / FRANKLIN
FERREIRA DOS SANTOS.
ASSUNTO: Contratação de consultoria individual especializada em
recursos humanos para apoiar ao PROEMEM CI n.º 004/2018.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2018/4114/4147/09177, de interesse da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED,
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2018/4114/4147/06017, de interesse da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED,
CONSIDERANDO o teor do Parecer da Procuradoria
Administrativa/ PGM nº. 0408/2018 de 22/08/2018, às fls. 56/57-v,
constante no Processo n.º 2018/4114/4147/06017, referente à
Contratação de consultoria individual especializada em recursos
humanos para apoiar ao PROEMEM CI n.º 004/2018;

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 377, de
18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de 07.04.2000 e nº. 1.107, de
30.03.2007,
CONSIDERANDO o teor do Art. 23, § 2º e Art. 24, inciso I
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96;
CONSIDERANDO
o
Processo
nº 032/2018CME/MANAUS, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de
Manaus;
CONSIDERANDO o Parecer nº 032/2018-CME/MANAUS
da lavra do Conselheiro Tiago Lima e Silva, aprovado em Sessão
Ordinária do dia 23.08.2018.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Calendário Escolar Especial 2018 da
Escola Municipal Dr. Paulo Pinto Nery.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 23 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Contratação de consultoria individual especializada em recursos
humanos para apoiar ao PROEMEM CI n.º 004/2018, com deliberação
final da Procuradoria Geral do Município contida no Parecer Final nº.
0408/2018 PA/PGM da Subprocuradora Geral Adjunta do Município de
27/08/2018, fls. 58;
II – ADJUDICAR o objeto da Consultoria individual
especializada em recursos humanos para apoiar ao PROEMEM CI n.º
004/2018, a Sr. FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS, vencedor do

ANEXO ÚNICO












Período de Reforma: 16/04 a 06/06/2018
Inicio do Ano Escolar: 01/02/2018.
Jornada Pedagógica: 01 e 02/02/2018.
Inicio do Ano Letivo: 05/02/2018.
Recesso Escolar: 23/05 a 06/06/2018.
Planejamentos: 02/02; 23/03; 23/06; 28/07; 01/09; 11/10 e
24/11/2018.
Sábados Letivos: 09, 16, 23 e 30/06; 07, 14, 21 e 28/07; 04, 11, 18 e
25/08; 01, 15, 22 e 29/09; 06, 20 e 27/10; 10, 17 e 24/11; 01, 15, 22 e
29/12/2018.
Recuperação: 27,28 e 29/12/2018.
Término do Ano Letivo: 26/12/2018.
Término do Ano Escolar: 02/01/2019.
Total de Dias/Horas Anuais: 200dias/800horas.
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Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA N°.106/2018 - GS/SEMMASDH
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS– SEMMASDH, no uso
pleno de suas atribuições legais e,

4.VALOR GLOBAL: R$ 13.112,00 (treze mil, cento e doze reais). Valor
da diária: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
termo foram empenhadas sob a seguinte rubrica orçamentária: Nota de
Empenho nº 2018NE00288, de 16/07/2018, à conta da seguinte rubrica
orçamentária:
UO:
37701,
Programa
de
Trabalho:
08.422.0125.2185.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da
Despesa: 33903718.
6. PRAZO: O prazo do contrato será de 88 (oitenta e oito) diárias, a
contar de 17.07.2018.
Manaus, 16 de julho de 2018

CONSIDERANDO a Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993, no
seu art. 67, que prevê a necessidade de comissão para atestar o
cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;
CONSIDERANDO o que consta no processo nº.
2017/11908/11909/00041 – Empresa ORSEL-ORGANIZAÇÃO
REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA-EPP.
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores para efetuarem o atesto das
Notas Fiscais e a fiscalização do Contrato nº. 021/2017, celebrado pelo
Município de Manaus, através da SEMMASDH, por intermédio do Fundo
Municipal de Assistência Social (FMAS), e a Empresa ORSELORGANIZAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS LTDA-EPP.
Servidor
Mirella Cristina Xavier G. da Silva Louschner
Daniel Tenazor da Silva
Ananias Palmeira da Silva
Suplente
Maria Neila Sardinha
Maria do Perpétuo Socorro Monteiro Barbosa

Matrícula
121.140-4A
123.299-1C
123.273-8D
097.015-8H
117.808-3D

II - Esta portaria tem seus efeitos a contar de 17 de julho
de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 076/2018 - SEMINF / DAO.
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 o edital da TOMADA DE PREÇOS
nº 055/2017 CML/PM;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00910 - SEMSA,
emitido em 28/03/2018 e o CONTRATO nº 013 - SEMSA, celebrado em
27/07/2018;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17528 / 00037, resolve:
DESIGNAR, o servidor abaixo identificado, para exercer a
partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido
contrato, que tem como finalidade a execução da obra/serviço
discriminado no objeto: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, BANCO E
GRADIS METÁLICOS NA UBS SÁLVIO BELOTA, LOCALIZADA NA
RUA DAS SAMAMBAIAS, N° 786, BAIRRO SANTA ETELVINA, EM
MANAUS / AM.

EXTRATO

SERVIDOR
ENGº CIVIL FÁBIO SEREJO RIBEIRO

1.ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 021/2017,
celebrado em 01/08/2017.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS, e a empresa ORSEL – ORGANIZAÇÃO REGIONAL DE
SERVIÇOS LTDA – EPP.
3.OBJETO: Prorrogação do contrato original de prestação de serviço de
prestação de serviço de Transporte com 01 (um) veiculo automotor,
características: popular, hatchback, motor 1.0, potencia mínima de 73cv,
combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para (05)
cinco passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de
locação, características adicionais: com motorista, sem combustível, com
ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player,
radio AM/FM, veiculo limpo, higienizado, com manutenção total por conta
da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20, ou similar. Para atender
as necessidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI, Conforme projeto básico/termo de referência e Ata de Registro de
Preços nº. 025/2017- DIREP/SEMSA e Pregão Presencial nº. 010/2017 –
SCLS/CML/PM, referente ao Processo n.º 2017/11908/11909/00041.

CREA
10.277-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 31 de
agosto de 2018.

(*) PORTARIA Nº 060 / 2018 - SEMINF / GS
A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, em exercício, mediante as prerrogativas que lhe
outorga o inciso II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS, e
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Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 49/2015PT/PGM, de 19.10.2015 e despacho do Senhor Subprocurador Geral do
Município, de 22.12.2015,

MANAUS PREVIDÊNCIA

CONSIDERANDO os termos da Carta de Concessão de
Aposentadoria por Invalidez nº 1824517448, expedida pelo Instituto
Nacional da Seguridade Social – INSS, que aposentou o Sr. Antonio
Rosa Pereira,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 389/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

RESOLVE
DISPENSAR, nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM,
de 19.10.2015 e despacho do Senhor Subprocurador Geral do
Município, de 22.12.2015, haja vista que o prestador de serviço
temporário, abaixo indicado, admitido sob a égide do Regime Direito
Administrativo,
junto
a
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA, foi aposentado junto ao INSS conforme Benefício
nº 1824517448.
Matricula
087.166-4B

Nome
ANTONIO ROSA PEREIRA

A contar
1º.06.2016

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO, em exercício, em Manaus, 24 de maio
de 2018.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, 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, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 284/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 441/2018 –
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 2017/4114/4147/03576, de 19.04.2017,
resolve,

(*) Republicada por ter saído com incorreção no DOM 4374, de 04.06.2018.

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

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 OSMARINA SANTOS MOTA SANTIAGO, no
cargo de Assistente Administrativo 10-C, matrícula 060217-5A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 3.840,33 (três mil, oitocentos e
quarenta reais e trinta e três centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da Remuneração

Valor

Vencimento

Fundamentação Legal
Lei nº 1.624, de 30.12.11, c/c a Lei nº 2.266,
de 12.12.2017.
Total dos Proventos

R$ 3.840,33
R$ 3.840,33

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de agosto de 2018.

2. PARTES: O município de Manaus, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF e o Senhor ANTONIO
ROSA PEREIRA, Auxiliar de Serviços Municipais, Matrícula nº 087.1664B.
3. OBJETO: nos termos do Parecer nº 49/2015-PT/PGM, de 19.10.2015
e despacho do Senhor Subprocurador Geral do Município, de
22.12.2015,haja vista que o prestador de serviço temporário, foi
Aposentado por Invalidez junto ao INSS conforme Benefício
nº 1824517448.
4. VIGÊNCIA: a contar de 1º.06.2016.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 390/2018

Manaus, 24 de maio de 2018.

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

(*) Republicada por ter saído com incorreção no DOM 4374, de 04.06.2018.

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
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Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 431/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor abaixo identificado,
subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 443/2018 –
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 2018/15848/15875/00065, de 25.07.2018,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “a” da
Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, o servidor NEDIO GOMES DA SILVA, no cargo de Guarda
Municipal A-II-III, matrícula 062784-4B, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade –
SEMMAS, com os proventos mensais de R$ 1.897,29 (mil, oitocentos e
noventa e sete reais e vinte e nove centavos) discriminados na forma
abaixo:
Composição da Remuneração

Valor

Vencimento

Fundamentação Legal
Lei nº 286, de 23.05.95, Lei nº 2.247, de
14.12.2017.
Art. 203, Parágrafo Único, da Lei
Adicional de Tempo de Serviço
nº 1.118/71.
Lei nº 175, 10.03.95, e regulamentado pelo
Salário Produtividade
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal,
com redação dada pela E.C nº 41/03, c/c
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e
Valor Médio Apurado
artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de
31.12.2007, e artigo 61 da Orientação
Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Artigo 40, § 2º, da Constituição
Valor dos Proventos
Federal/1988.

R$ 446,42
R$ 111,61
R$ 1.339,26
R$ 1.897,29

R$ 2.146,89

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 2018/17428/17490/00093, de 16.07.2018,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “b” da
Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 31, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA LENICE MERGUEIRO DOS SANTOS,
no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais A-I-II, matrícula 062235-4C, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura –
SEMINF, com os proventos mensais de R$ 1.004,45 (mil e quatro reais e
quarenta e cinco centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Valor

Vencimento

Lei nº 286, de 23.05.95, Lei nº 2.247,
14.12.2017.

R$ 446,42

Adicional por Tempo de
Serviço

Art. 203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.

R$ 111,61

Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado pelo
Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de 31.10.95.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º da
Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei
Valor Médio Apurado
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei
n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Na fração de 9.589/10.950, multiplicada pelo
valor médio apurado, nos termos do art. 40, da
Valor do Provento Apurado
Constituição Federal/1988 c/c art. 55 da Lei n°
870/2005.
Valor dos Proventos
Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal/1988.
Salário Produtividade

R$ 446,42
R$ 1.004,45

R$ 1.803,22

R$ 1.579,09
R$ 1.004,45

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de agosto de 2018.

R$ 1.897,29

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de agosto de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 392/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 391/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, 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, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 432/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por idade à servidora abaixo identificada, subscrito pelo
Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 444/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está

O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, 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, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do
Município, emitido em 06.06.2018,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 426/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez à servidora abaixo identificada, subscrito
pelo Analista Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 442/2018 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
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Manaus, segunda-feira, 3 de setembro 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 2018/4114/4251/00516, de 06.04.2018,
resolve,
APOSENTAR, a contar de 06.06.2018, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal de 1988,
c/c o artigo 28, §§ 1º e 5º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora GILMARA DE SOUZA XAVIER, no cargo de Professor Nível
Superior 40H 1-C, matrícula 116295-0A, do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com os proventos
mensais de R$ 1.234,41 (mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta
e um centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 40H

Valor Médio
Apurado

Valor do Provento
Apurado
Valor dos Proventos

Fundamentação Legal

Valor

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014, c/c
Lei nº 2.266, de 12.12.2017.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação
dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º da Lei Federal
nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007,
e artigo 61 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02/2009.
Na fração de 3.322/10.950, multiplicada pelo valor
médio apurado, nos termos do § 3º, do artigo 40, da
Constituição Federal/1988 c/c o artigo 55 da Lei
nº 870/05.
Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal/1988.

R$ 3.655,29

cargo de Professor Nível Superior 20H 2-D, matrícula 104714-0A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 2.293,74 (dois mil, duzentos e noventa
e três reais e setenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
Vencimento 20H
c/c Lei nº 2.266, de 12.12.2017.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei
Valor Médio Apurado
Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada pela
Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Total dos Proventos

Valor
R$ 2.315,19

R$ 2.293,74

R$ 2.293,74

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de junho de 2018.

R$ 4.068,87

R$ 1.234,41
R$ 1.234,41

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de agosto de 2018.
PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 394/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 393/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, 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, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 429/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 446/2018 –
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 2018/4114/4147/02913, de 23.03.2018,
resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, III, “a” da
Constituição Federal/1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora LUCIA CLEMECI DA SILVA DE FREITAS, no

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3327, de 23.05.2016, publicado
no DOM, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 428/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 447/2018–
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 2018/1637/0400, de 23.01.2018, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da
Constituição Federal, c/c a Súmula Vinculante nº 33, de 24.04.2014, a
servidora ERIANE LEAL DE OLIVEIRA, no cargo de ES-Médico I-08,
matrícula 064230-4A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, com os proventos mensais de R$ 7.654,59 (sete mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.223, de
Subsídio
26.03.2008, c/c a Lei nº 2.270, 12.12.2017.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com
redação dada pela E.C nº 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da
Valor Médio Apurado
Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61
da Orientação Normativa MPS/SPS nº
02/2009.
Total dos Proventos

DOM | Edição 4435 | Página 20

Valor
R$ 8.875,61

R$ 7.654,59

R$ 7.654,59

Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de agosto de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS

AVISO DE CONVOCAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no uso de
suas atribuições legais e,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 395/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
no uso da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, 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, Edição 3894, e o teor da Portaria nº 074/2016 – GP/MANAUS
PREVIDÊNCIA, de 31.05.2016, publicada no DOM, Edição 3902, de
06.06.2016,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 427/2018, que opina pela concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição à servidora abaixo identificada,
subscrito pelo Técnico Previdenciário da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 445/2018–
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 2018/1637/4574, de 30.07.2018, 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 AUXILIADORA BENTES SODRÉ, no
cargo de AS-Técnico em Patologia Clínica D-08, matrícula 064879-5A,
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA,
com os proventos mensais de R$ 2.798,20 (dois mil, setecentos e
noventa e oito reais e vinte centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da Remuneração

Valor

Subsídio

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

R$ 2.798,20
R$ 2.798,20

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 30 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Seleção
constituída através da Portaria N° 041/2018/MANAUSCULT e publicada
no Diário Oficial do Município de Manaus – DOM, Edição 4413, de 02 de
agosto de 2018, e republicada no Diário Oficial do Município de Manaus
– DOM, Edição 4416, de 07 de agosto de 2018, do Edital de
Chamamento Público N° 007/2018 – MANAUSCULT, o qual tem por
objetivo a seleção de 01 (uma) Organização da Sociedade Civil - OSC
em regime de mútua cooperação através da celebração de Temo de
Colaboração para gestão administrativa, econômico-financeira do projeto
“Cursos Livres em Artes na Comunidade” a ser oferecido no Bairro
Colônia Antônio Aleixo;
CONSIDERANDO que após a análise criteriosa da
Comissão de Seleção houve a seleção de 01 (uma) Organização da
Sociedade Civil – OSC aprovada;
CONSIDERANDO o resultado preliminar publicado no
Diário Oficial do Município - DOM pela supramencionada Comissão de
Seleção, em 23 de agosto de 2018, Edição 4428;
CONSIDERANDO a ausência de interposição de recursos
ao resultado preliminar da Comissão de Seleção do Edital de
Chamamento Público N° 007/2018 - MANAUSCULT;
RESOLVE:
I – CONVOCAR a OSC selecionada para apresentar o
Plano de Trabalho de acordo com a proposta aprovada, bem como toda
a documentação relacionada nos subitens 8.1 e 8.2 do supracitado
Edital, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos e improrrogáveis a
contar da publicação deste no Diário Oficial do Município de Manaus –
DOM:
PROPOSTA SELECIONADA
Proponente
Associação Beneficente O Pequeno Nazareno

Nota
7,5 (sete e meio)

II – DETERMINAR que, nos termos do item 8.7 do edital e
do §1° do art. 28 da Lei 13.019 de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não apresentar os documentos listados no subitem 8.1
deste Edital e exigidos nos arts.33 e 34 da referida Lei, ou não
regularizar sua documentação dentro do prazo estabelecido no subitem
8.6 deste Edital, a proposta subsequente, ou seja, aquela imediatamente
mais bem classificada, poderá ser convidada a aceitar a celebração de
parceria nos termos da proposta por ela apresentada:
PROPOSTA SUBSEQUENTE
Proponente
Associação Amazônia de Produção, Organização e Incentivos
Artísticos - APOIAR

Nota
6,0 (seis)

III - Publique-se no Diário Oficial do Município - DOM.
Manaus, 31 de Agosto de 2018.
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Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 215/2018-CML/PM
Participação exclusiva de micro empresa e/ou
empresa de pequeno porte
(processo nº 2016/1637/4854)
OBJETO: Aquisição de Aparelho de Raio-X Panorâmico em remessa
única, visando atender a necessidade do Centro de Especialidades
Odontológicas – CEO Leste da Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA
da Prefeitura de Manaus/AM”.
Edital disponível: a partir do dia 10/09/2018 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 24/09/2018 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 24/09/2018 às 10h00.

ERRATA
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE VERBAS
ESPECIAIS BID/BIRD torna pública a ERRATA do Resultado da
Avaliação e julgamento da SELEÇÃO DE PROPOSTAS Nº 001/2017 –
CML/PM, cujo objeto refere-se a “CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO
DAS OBRAS DE 04 (QUATRO CIMES)”.
ONDE SE LÊ: A contar da publicação da presente, abre-se o prazo
recursal para interposição de recurso de 05 (cinco) dias, nos termos da
GN 2349-9 das Políticas de Aquisições do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.
LEIA-SE: A contar da publicação da presente, abre-se o prazo recursal
para interposição de recurso de 05 (cinco) dias, nos termos da
GN 2350-9 das Políticas de Aquisições do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID.

Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão publica,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h.
Manaus, 03 de setembro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna pública para conhecimento dos interessados
à abertura das Propostas de Preços das seguintes licitações:
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018 - CML/PM, cujo objeto refere-se à
“CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO ENTRE A
RUA MACAJAÍ E RUA ITAPORÃ, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 2ª
ETAPA B NO MUNICÍPIO DE MANAUS”, para o dia 10/09/2018, às
09h30.
TOMADA DE PREÇO Nº 14/2018 - CML/PM, cujo objeto refere-se à
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO
DA COBERTURA DA SEDE DA SEMSA – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE”, para o dia 13/09/2018, às 09h30.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6376 ou
6333.
Manaus, 03 de setembro de 2018.
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Manaus, 03 de setembro de 2018.

Manaus, segunda-feira, 3 de setembro de 2018
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