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Poder Executivo
DECRETO Nº 4.157, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
REGULAMENTA o acesso às informações
no âmbito do Poder Executivo do Município
de Manaus, e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o caput do art. 37 da Constituição
Federal, em especial os princípios da publicidade e da moralidade, os
quais devem nortear a atividade administrativa;
CONSIDERANDO a vigência da Lei Federal nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação previsto nos
artigos 5º, inc. XXXIII, 37, inc. II, §3º, e 216, §2º, da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO odecreto Federal nº 7.724, de 16 de
maio de 2012, que regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 23/2015, do
3º Ofício/PR/AM, expedida pelo Ministério Público Federal;
CONSIDERANDO o Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal do
Estado do Amazonas e o Município de Manaus;
CONSIDERANDO o teor do Parecer nº 52/2017 –
PA/PGM, que opina pela regularidade jurídico-formal da minuta de
Decreto, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora Geral
Adjunta do Município;
CONSIDERANDO o teor o Despacho nº 176/2018 –
PA/PGM, aprovado pelo Subprocuradora Geral do Município; e
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2016/2987/2988/00069,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto regula o acesso às informações
previsto no inc. XXXIII do art. 5º e no inc. II, § 3º do art. 37 da
Constituição Federal e na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, no
âmbito do Poder Executivo do Município de Manaus, estabelecendo
procedimentos e outras providências correlatas a serem observados
por seus órgãos e entidades, bem como pelas entidades privadas sem
fins lucrativos que recebam recursos do Município para a realização de
atividades de interesse público, visando garantir o direito de acesso à
informação, conforme especifica.
Art. 2º Os órgãos e entidades municipais assegurarão, às
pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, mediante
a adoção de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios
que regem a Administração Pública e as diretrizes previstas nos artigos
3º e 4º deste Decreto.

Art. 3º Os procedimentos previstos neste Decreto devem
ser executados em conformidade com as seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção;
II – divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na Administração Pública; e
V – incentivo ao desenvolvimento do controle social da
Administração Pública.
Art. 4º Compete aos órgãos e entidades, observadas as
normas e procedimentos previstos neste Decreto, assegurar:
I – a gestão transparente da informação, propiciando amplo
acesso a ela e sua divulgação;
II – a proteção da informação, garantindo-se sua
disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III – proteção da informação sigilosa e da informação
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e
eventual restrição de acesso.
Art. 5º O acesso à informação previsto neste Decreto
compreende, entre outros, os direitos de obter:
I – orientação sobre os procedimentos para a
consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser
encontrada ou obtida a informação almejada;
II – informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados pelos órgãos ou entidades, recolhidos ou não
a arquivos públicos;
III – informação produzida ou custodiada por pessoa
física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com os
órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
VI – informação pertinente à administração do patrimônio
público, utilização de recursos públicos, licitações e contratos
administrativos; e
VII – informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades, bem como metas
e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e
externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
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Art. 6º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I – informação: dados, processados ou não, que podem
ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos
em qualquer meio, suporte ou formato;
II – dados processados: aqueles submetidos a qualquer
operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por
meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;
III – documento: unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou formato;

assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando
houver, os interesses de acionistas minoritários.
§ 2º Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as
informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado, obtidas pela fiscalização tributária ou por
outros ó rgãos ou entidades municipais no exercício de suas
atividades regulares de fiscalização, controle, regulação e supervisão,
cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros
agentes econômicos.
Art. 9º O acesso à informação disciplinado neste Decreto

IV – informação sigilosa: informação submetida
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, bem
assim aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

não se aplica:

V – informação pessoal: informação relacionada à
pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida
privada, honra e imagem;

II – às informações referentes a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

VI – tratamento da informação: conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da
informação;
VII – disponibilidade: qualidade da informação que pode
ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas
autorizados;
VIII – autenticidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado
indivíduo, equipamento ou sistema;
IX – integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
X – primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;
XI – informação atualizada: informação que reúne os
dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os
prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade
estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e
XII – documento preparatório: documento formal utilizado
como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a
exemplo de pareceres e notas técnicas.
Art. 7º O serviço de busca e o fornecimento da informação
são gratuitos, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, mídias
digitais e postagem pelo órgão ou entidade pública consultada.
§ 1º Na hipótese de reprodução de documentos, será
cobrado do interessado emolumentos no valor correspondente a 0,0020
Unidade Fiscal do Município - UFM por página tamanho A-4, até o limite
de 500 folhas, recolhido mediante Documento de Arrecação Municipal DAM a ser pago nas agências credenciadas.

I – às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como
fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais,
comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e

CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art. 10. É dever dos órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal promoverem, independentemente de requerimento, a
divulgação, em seu sítio na internet, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º Serão divulgadas no Portal da Transparência da
Prefeitura de Manaus, na internet, sem prejuízo da divulgação em
outros sítios dos órgãos e entidades municipais, as informações sobre:
I – repasses ou transferências de recursos financeiros;
despesas;

II – execução orçamentária e financeira das receitas e

III – licitações realizadas e em andamento, com editais,
anexos e resultados;
IV – contratos firmados;
V – transferências voluntárias recebidas ou efetuadas, por
meio
de
convênios,
acordos,
ajustes
e
instrumentos
congêneres/similares; e
VI – vencimento ou subsídio recebido por ocupante de
cargo e função, remuneração bruta, descontos e remuneração
líquida, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que
estiverem na ativa, de maneira individualizada.
§ 2º A divulgação de informações sobre, empregados,
servidores efetivos, estáveis e temporários obedecerá à legislação
específica que disciplina a matéria.
§ 3º O s órgãos e entidades municipais deverão manter,
em seus respectivos sítios na internet, seção específica para a
divulgação das seguintes informações:

§ 2º Na hipótese de mídias digitais e postagem, as suas
expensas, o requerente deverá solicitar a postagem, ou que a
informação almejada seja arquivada em mídias.

I – estrutura organizacional, competências, legislação
aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones
das unidades, horários de atendimento ao público;

§ 3º É isento da cobrança do valor definido no caput todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de
29 de agosto de 1983.

II – dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras de órgãos e entidades;
III – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;
IV – Relatório Anual de Gestão, emitido pelo respectivo
órgão ou entidade, e Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, quando do julgamento das respectivas contas; e

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 8º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos e
entidades controlados direta ou indiretamente pelo Município.
§ 1º A divulgação de informações dos órgãos e entidades
controlados pelo Município que atuem em regime de concorrência,
sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, submetem-se
às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de

V – contato da autoridade de monitoramento, designada
pelo Gestor do órgão ou da entidade, bem como o telefone e o correio
eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou
entidade municipal.
§ 4º As informações poderão ser disponibilizadas por meio
de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando
estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.
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§ 5º A divulgação das informações previstas nos
parágrafos 1º e 2º não exclui outras hipóteses de publicação e
divulgação de informações previstas na legislação.

§ 4° O SIC será constituído por servidores públicos e
respectivo (s) suplente (s), designados por ato do gestor do órgão ou da
entidade.

Art. 11. O Portal da Transparência do Município deverá
atender aos seguintes requisitos, dentre outros:

§ 5° A quantidade de servidores será dimensionada pelo
gestor do órgão ou entidade.

I – conter formulário para pedido de acesso à informação,
conforme modelo constante nos anexos I e II deste Decreto;

Art. 13. A realização de audiências ou consultas públicas,
o incentivo à participação popular e as demais formas de divulgação
das ações do Poder Público obedecerão às normas e procedimentos
previstos na legislação municipal aplicável à matéria.

II – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que
permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e
em linguagem de fácil compreensão;
III – possibilitar a gravação de relatórios em diversos
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como
planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações;
IV – possibilitar o acesso automatizado por sistemas
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;
V – garantir autenticidade e integridade das informações
disponíveis para acesso;
VI – disponibilizar instruções sobre a forma de
comunicação do requerente com o órgão ou entidade;
VII – indicar instruções que permitam ao requerente
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou
entidade; e
VIII – garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
com deficiência.
§ 1º Os requisitos previstos neste artigo poderão ser
limitados sempre que a disponibilização comprometer a segurança das
informações ou dos sistemas.
§ 2º Os sítios dos órgãos e entidades municipais na
internet deverão possuir link de direcionamento ao Portal da
Transparência do Município.

SEÇÃO II
Do Pedido de Acesso à Informação
Art. 14. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, devidamente
identificada, poderá formular pedido de acesso à informação.
§ 1º Serão admitidos pedidos de acesso à informação
por correspondência física, presencialmente nos SICs ou via
sistema eletrônico disponibilizado no Portal da Transparência do
Município.
§ 2º Para fins de controle, os pedidos apresentados serão
obrigatoriamente cadastrados em sistema eletrônico específico, com a
geração de número de protocolo e certificação da data do recebimento,
iniciando-se a contagem do prazo de resposta no primeiro dia útil
subsequente ao pedido.
§ 3º O número de protocolo e o termo inicial do prazo de
resposta, quando relativos a pedidos apresentados presencialmente
pelo requerente nos SICs ou via sistema eletrônico disponibilizado
pela Administração Municipal, deverão ser fornecidos ao requerente
no momento da apresentação dessas solicitações.
§ 4º No caso de pedido de acesso à informação enviado
por carta, a resposta deverá ser fornecida ao requerente no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) a partir do
primeiro dia útil subsequente à data do recebimento da correspondência.
Art. 15. O pedido de acesso à informação deverá conter,
sob pena de não conhecimento:
I – o nome do requerente;

CAPÍTULO IV
DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

II – o número de documento de identificação válido;

SEÇÃO I
Do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
Art. 12. Todos os ó rgãos e e n t i da d e s do Município
deverão dispor de, no mínimo, uma unidade física para atendimento
ao público, com a finalidade de abrigar seu próprio Serviço de
Informações ao Cidadão - SIC, o qual terá por objetivos:
I – receber e registrar pedidos de acesso à informação; e
à informação.

II – atender, informar e orientar o público quanto ao acesso

§ 1º O SIC será instalado em unidade física identificada, de
fácil acesso e aberta ao público.
§ 2º Onde não houver possibilidade de instalação da
unidade física do SIC, deverá ser oferecido à população, no mínimo,
o serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à
informação.
§ 3º Compete ao SIC:
I – o recebimento do pedido de acesso e, se disponível no
Portal da Transparência, fornecer de imediato a informação;
II – o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico
específico e a entrega do número de protocolo, que conterá a data de
apresentação do pedido; e
III – o encaminhamento do pedido para a Ouvidoria do
Município através do sistema e-SIC.

III – a especificação, de forma clara, objetiva e precisa, da
informação requerida; e
IV – endereço físico ou eletrônico do requerente, para
recebimento de comunicações ou da informação requerida.
informação:

Art. 16. Não serão atendidos pedidos de acesso à
I – genéricos;
II – desproporcionais ou desarrazoados; e

III – que exijam trabalhos adicionais de análise,
interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de
produção ou tratamento de dados que não seja de competência do
órgão ou entidade.
§ 1º A informação será disponibilizada ao requerente
da mesma forma que se encontrar arquivada ou registrada no órgão
ou entidade municipal, não cabendo a estes últimos realizar qualquer
trabalho de consolidação ou tratamento de dados, tais como a
elaboração de planilhas ou banco de dados.
§ 2º Nas hipóteses do inciso III do caput e do § 1º deste
artigo, o órgão ou entidade municipal deverá, caso tenha conhecimento,
indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o
requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento
de dados.
§ 3º Quando não for autorizado acesso integral à
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à
parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação
da parte sob sigilo.
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§ 4º Informado o extravio da informação solicitada, poderá
o requerente solicitar à autoridade competente a imediata abertura de
procedimento tendente a apurar o desaparecimento da respectiva
documentação.

Art. 20. Caso a informação esteja disponível ao público
em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso
universal, o órgão ou entidade deverá orientar o interessado quanto ao
local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

§ 5º Verificada a hipótese prevista no § 4º deste artigo, o
responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de
10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua
alegação.

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, o órgão ou
entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o
requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou
reproduzir a informação.

§ 6º O direito de acesso aos documentos ou às
informações neles contidas utilizado como fundamento da tomada de
decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato
decisório respectivo.

§ 2º A informação armazenada em formato digital será
fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 7º A negativa de acesso às informações objeto de pedido
formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não
fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos
termos da lei.
Art. 17. São vedadas exigências relativas aos motivos do
pedido de acesso à informação.
Parágrafo Único. São consideradas de interesse público
aquelas informações cujos órgãos e entidades municipais têm o dever
de divulgar, independentemente de requerimento, na forma do art. 10
deste Decreto.
SEÇÃO III
Do Procedimento de Acesso à Informação
Art. 18. Recebido o pedido e estando a informação
disponível no Portal da Transparência, o acesso será imediato.
§ 1º Caso não seja possível o acesso imediato, a
resposta ocorrerá no prazo de até 20 (vinte) dias, através da
Ouvidoria do Município, observando-se os seguintes procedimentos:
I – enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico
informado;
II – comunicar a data, o local e o modo para a
realização da consulta à informação, a reprodução ou a obtenção da
certidão relativa à informação;

Art. 21. Quando o fornecimento da informação implicar
em custos, conforme caput do art. 7º, o órgão ou entidade, observado
o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao interessado o
Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou documento equivalente,
para recolhimento do valor.
Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá
no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comprovação do pagamento
pelo interessado ou da entrega da declaração comprovando a
hipossuficiência, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao
volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo
superior.
Art. 22. Negado ou não conhecido o pedido de acesso à
informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta,
comunicação com:
I – as razões da negativa ou do não conhecimento e seus
fundamentos legais;
II – a possibilidade e prazo de apresentação do recurso
cabível, com indicação da autoridade que o apreciará; e
III – a possibilidade de apresentação de pedido de
desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da
autoridade classificadora que o apreciará.
Parágrafo único. As razões da negativa de acesso à
informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação e a
autoridade que a classificou.
Art. 23. O acesso a documento ou informação nele
contida, utilizado como fundamento de tomada de decisão ou de ato
administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.

III – comunicar que não possui a informação ou que não
tem conhecimento de sua existência;
IV – indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade
responsável pela informação ou que a detenha; e
V – indicar as razões de fato ou de direito da negativa, total
ou parcial, do acesso.
§ 2º Nas hipóteses em que o pedido de acesso à
informação demandar manuseio de grande volume de documentos ou a
movimentação do documento puder comprometer sua regular
tramitação, será adotada a medida prevista no inciso II do §1º deste
artigo.
§ 3º Quando se tratar de acesso à informação contida em
documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá
ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere
com o original.
§ 4º Na impossibilidade de obtenção de cópia de que
trata o § 3º deste artigo, o interessado poderá solicitar que, às suas
expensas e sob a supervisão de servidor público, a reprodução seja feita
por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento
original.

SEÇÃO IV
Dos Recursos
Art. 24. Caberá Pedido de Revisão nos termos do modelo
constante no anexo III deste Decreto, no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da ciência da
decisão ou do decurso do prazo sem manifestação, à autoridade
máxima do órgão ou entidade que a prolatar ou se omitir, nas
seguintes hipóteses:
I – ausência de resposta ao seu pedido dentro do prazo
regulamentar, incluindo eventual prorrogação;
II – resposta incompleta, obscura, contraditória ou
omissa; e
III – não conhecimento ou improcedência do pedido.
Parágrafo único. Os Pedidos de Revisão de que trata este
artigo serão apreciados no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir do
primeiro dia útil subsequente à sua apresentação.

§ 5º O órgão ou entidade municipal poderá oferecer meios
para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que
necessitar.

Art. 25. Negado provimento ou não conhecido o Pedido
de Revisão de que trata o art. 24 deste Decreto, poderá o requerente
apresentar Recurso ao ó rgão Central de Controle Interno, nos termos
do modelo constante no anexo IV deste Decreto, no prazo de 10 (dez)
dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à ciência da
decisão.

Art. 19. O prazo para resposta do pedido poderá ser
prorrogado por até 10 (dez) dias, mediante justificativa encaminhada ao
requerente antes do término do prazo inicial de 20 (vinte) dias.

§ 1º O dirigente máximo do órgão Central de Controle
Interno deverá decidir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias ou, caso haja
a necessidade de complementação de informações, provocar a unidade
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de origem para que preste esclarecimentos em prazo não superior a 5
(cinco) dias.

da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau
ultrassecreto, secreto ou reservado.

§ 2º Prestados os esclarecimentos referidos no § 1º deste
artigo, deverá o dirigente máximo do órgão Central de Controle Interno
decidir o recurso no prazo de 3 (três) dias.

Art. 32. Para a classificação da informação em
determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da
informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerando:

§ 3º Provido o Recurso, o órgão ou entidade de origem
cumprirá a decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade
e do Estado; e

Art. 26. Fica facultado ao requerente apresentar novo
Recurso à Comissão Municipal de Acesso à Informação, nos termos
do modelo constante no anexo V deste Decreto, no prazo de 10 (dez)
dias, contados da ciência da decisão, que negou provimento ou não
conheceu o recurso, observados os procedimentos previstos no
Capítulo VI deste Decreto.

II – o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o
evento que defina seu termo final.
Art. 33. Os prazos máximos de restrição de acesso à
informação, conforme o grau de classificação, vigoram a partir da data
de sua produção e são os seguintes:
I – grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;

SEÇÃO V
Dos Prazos e das Intimações

II – grau secreto: 15 (quinze) anos; e

Art. 27. Os prazos fixados neste Decreto serão contínuos,
excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento.
Art. 28. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na repartição em que tramita o processo ou deva ser
praticado o ato.
Art. 29. Considera-se intimado o requerente:
I – quando a informação ou decisão for enviada para o seu
endereço eletrônico, na data do envio;
II – quando a informação for enviada para o seu endereço
físico, na data do recebimento do AR - Aviso de Recebimento; e
III – na hipótese do inciso II do § 1º do art. 18 deste
Decreto, a partir da data indicada para consulta ou reprodução.

III – grau reservado: 5 (cinco) anos.
§ 1º Poderá ser estabelecida como termo final de
restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que
este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.
§ 2º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o
evento que define o seu termo final, a informação tornar-se-á,
automaticamente, de acesso público.
Art. 34. As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Prefeito, Vice-Prefeito, seus cônjuges ou companheiros e
filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o
término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de
reeleição.
Art. 35. A classificação de informação nos graus
ultrassecreto, secreto e reservado é de competência das seguintes
autoridades:

CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

I – Prefeito;
II – Vice-Prefeito;

SEÇÃO I
Da Classificação de Informações quanto ao Grau e Prazos de Sigilo
Art. 30. São passíveis de classificação as informações
consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado,
cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I – colocar em risco a defesa e a soberania nacionais ou a
integridade do território nacional;
II – prejudicar ou colocar em risco a condução de
negociações ou as relações internacionais do País;
III – prejudicar ou colocar em risco informações fornecidas
em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
população;

IV – colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da

V – oferecer elevado risco à estabilidade financeira,
econômica ou monetária do País;
VI – prejudicar ou causar risco a planos ou operações
estratégicos das Forças Armadas;
VII – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens,
instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado o
disposto no inciso II do art. 9º deste Decreto;
VIII – colocar em risco a segurança de instituições ou de
altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; e
IX – comprometer atividades de inteligência, de
investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com
prevenção ou repressão de infrações.
Art. 31. A informação em poder dos órgãos e entidades,
observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança

III – Procurador Geral do Município;
IV – Secretários Municipais; e
Indireta.

V – Dirigentes máximos das entidades da Administração

Parágrafo único. O dirigente máximo do órgão ou
entidade poderá delegar a competência para classificação no grau
reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou
chefia, vedada a subdelegação.
SEÇÃO II
Dos Procedimentos para Classificação de Informação
Art. 36. A decisão que classificar a informação em
qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em Termo de
Classificação da Informação, nos termos do modelo constante no anexo
VI deste Decreto, contendo:
I – o grau de sigilo;
II – o assunto sobre o qual versa a informação;
III – o tipo de documento;
IV – a data da produção do documento;
V – a indicação do (s) dispositivo (s) legal (is) que
fundamenta (m) a classificação;
VI – o fundamento ou as razões da classificação,
observados os critérios estabelecidos no art. 32, deste Decreto;
VII – a indicação do prazo de sigilo, contado em anos,
meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final;
VIII – a data da classificação; e
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IX – a identificação da autoridade que classificou a

apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da
respectiva decisão, à Comissão Municipal de Acesso à Informação.

§ 1º O Termo de Classificação da Informação seguirá
anexo à informação.

Art. 43. A decisão da desclassificação, reclassificação ou
redução do prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar
das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no Termo
de Classificação da Informação.

informação.

§ 2º A decisão referida no caput deste artigo será mantida
no mesmo grau de sigilo que a informação classificada.
Art. 37. A autoridade que classificar a informação no
grau ultrassecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do Termo de
Classificação da Informação à Comissão Municipal de Acesso à
Informação, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da decisão de
classificação.
Art. 38. Na hipótese de documento que contenha
informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao
documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando
assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão,
extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo.
Art. 39. Os órgãos e entidades poderão constituir
Comissão de Apoio para classificação de documentos, com as
seguintes atribuições, dentre outras:
I – opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua
atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;
II – assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade
hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou
reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;
III – propor o destino final das informações
desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente; e
IV – subsidiar a elaboração do rol anual de informações
desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a
ser disponibilizado na internet.
Parágrafo único. As Comissões a que se refere o caput
deste artigo serão integradas, preferencialmente, por servidores de
nível superior das áreas jurídica, de administração geral, de
contabilidade, de economia, de engenharia, de biblioteconomia, de
tecnologia da informação e por representantes das áreas específicas da
documentação a ser analisada.
SEÇÃO III
Da Desclassificação e Reavaliação da
Informação Classificada em Grau de Sigilo
Art. 40. A classificação das informações será reavaliada
pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente
superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou
redução do prazo de sigilo.
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo,
deverá ser observado:
I – o prazo máximo de restrição de acesso à informação;
II – o prazo máximo de 4 (quatro) anos para revisão de
ofício das informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto;
III – a permanência das razões da classificação; e
IV – a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da
divulgação ou acesso irrestrito da informação.
§ 2º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da
informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a
data de produção da informação.
Art. 41. O pedido de desclassificação ou de reavaliação
da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades,
independentemente de existir prévio pedido de acesso à informação.
Parágrafo único. O pedido de que trata o caput deste
artigo deverá ser endereçado à autoridade classificadora, a qual proferirá
sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 42. Negado o pedido de desclassificação ou de
reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá

SEÇÃO IV
Das Informações
Art. 44. É dever do Município controlar o acesso e a
divulgação de informações sigilosas, produzidas por seus órgãos e
entidades, assegurando a sua proteção contra perda, alteração indevida,
acesso, transmissão e divulgação não autorizados.
Art. 45. As informações classificadas no grau ultrassecreto
ou secreto, mesmo após eventual desclassificação, serão
definitivamente preservadas, observados os procedimentos de restrição
de acesso enquanto vigorar o prazo da classificação.
Art. 46. As informações classificadas como reservadas,
após o término do prazo de classificação ou em caso de eventual
desclassificação, as informações que não forem objeto de
classificação, as informações pessoais e as informações referidas no
art. 9º deste Decreto serão preservadas pelo prazo indicado na tabela
de temporalidade, conforme Codificação da Tabela de Temporalidade
de Manaus, publicada no DOM edição 1969, de 30/05/2008, caderno 2.
Art. 47. As informações sobre condutas que impliquem
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a
mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de classificação
em qualquer grau de sigilo e nem ter seu acesso negado.
Art. 48. Não poderá ser negado acesso às informações
necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões
que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e
o direito que se pretende proteger.
Art. 49. O acesso, a divulgação e o tratamento de
informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a
pessoas que tenham necessidade de conhecê-la, sem prejuízo das
atribuições de agentes públicos autorizados por lei.
Parágrafo único. O acesso à informação classificada
como sigilosa cria, para aquele que a obteve, a obrigação de resguardar
o sigilo.
Art. 50. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
adotará as providências necessárias para que o pessoal a ela
subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos
de segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer
grau de sigilo.
Parágrafo único. A pessoa natural ou jurídica, inclusive
aquela mencionada no art. 68 deste Decreto, que, em razão de qualquer
vínculo com o Poder Público, executar atividades de tratamento de
informações classificadas, adotará as providências necessárias para que
seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e
procedimentos de segurança das informações.
Art. 51. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
publicará anualmente, no mês de janeiro, em seu sítio na internet:
I – o rol das informações desclassificadas nos 12 (doze)
meses anteriores;
II – o rol das informações classificadas em cada grau de
sigilo, que deverá conter:
a) indicação do (s) dispositivo (s) legal (is) que fundamenta
(m) a classificação;
b) data e prazo da classificação;
c) código de indexação de documento;
d) grau de sigilo ao qual o documento ficou submetido;
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e) data da produção;

§ 2º O relatório anual a que se refere o inciso V do
caput deste artigo é considerado informação de interesse coletivo ou
geral e deve ser divulgado no sítio na internet.

f) data da desclassificação; e
g) tema ou assunto da informação.
III – o relatório estatístico com a quantidade de pedidos
de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos nos 12
(doze) meses anteriores.
§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter em meio
físico as informações previstas no caput deste artigo para consulta
pública em suas sedes.
§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a
lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau
de sigilo e dos fundamentos da classificação.
CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO MUNICIPAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO – CMAI
Art. 52. A Comissão Municipal de Acesso à Informação
será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:
Gestão;

I – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e
II – Casa Civil;
III – Procuradoria Geral do Município;

IV – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno;
V – Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social e
Direitos Humanos;
VI – Casa Militar;
VII – Manaus Previdência; e

Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a
presença de, no mínimo, 4 (quatro) integrantes.
Art. 55. Os requerimentos de prorrogação do prazo de
classificação de informação no grau ultrassecreto, conforme previsto
no inciso IV do caput do art. 53, deverão ser encaminhados à Comissão
Municipal de Acesso à Informação em até 1 (um) ano antes do
vencimento do termo final de restrição de acesso.
Parágrafo único. O requerimento de prorrogação do
prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrassecreto
deverá ser apreciado, impreterivelmente, em até 3 (três) sessões
subsequentes à data de sua apresentação, ficando sobrestadas, até que
se ultime a votação, todas as demais deliberações da Comissão.
Art. 56. A Comissão Municipal de Acesso à Informação
deverá apreciar os recursos a ela endereçados, impreterivelmente, até a
terceira reunião ordinária subsequente à data de sua autuação.
Art. 57. A revisão de ofício da informação classificada no
grau ultrassecreto ou secreto será apreciada em até três sessões
anteriores à data de sua desclassificação automática.
Art. 58. As deliberações da Comissão Municipal de Acesso
à Informação serão tomadas:
I – por maioria absoluta, quando envolverem as
competências previstas nos incisos I e IV do caput do art. 53 e no
art. 60; e
II – por maioria simples dos votos, nos demais casos.

VIII – Órgão Central de Controle Interno.
§ 1º Os titulares dos órgãos referidos no caput deste
artigo poderão indicar para representá-los servidor ocupante de cargo
ou função, a seu critério.
§ 2º Compete ao Secretário Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno, após a indicação dos
titulares dos demais órgãos indicados nos incisos deste artigo, editar
portaria de designação dos integrantes da Comissão Municipal de Acesso
à Informação - CMAI.
Informação:

Art. 54. A Comissão Municipal de Acesso à Informação
se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente,
sempre que necessário.

Art. 53. Compete à Comissão Municipal de Acesso à

Art. 59. A indicação do Presidente da Comissão Municipal
de Acesso à Informação será feita por seus pares.
Parágrafo único. O Presidente da Comissão exercerá,
além do voto ordinário, também o de qualidade nos casos de empate
nas votações do colegiado.
Art. 60. A Comissão Municipal de Acesso à Informação
aprovará seu regimento interno, que disporá sobre sua organização e
funcionamento.
Parágrafo único. O regimento interno deverá ser
publicado no Diário Oficial do Município no prazo de até 90 (noventa)
dias após a instalação da Comissão.

I – rever, de ofício ou mediante provocação, a
classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua
reavaliação, no máximo a cada 4 (quatro) anos;

CAPÍTULO VII
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

II – requisitar da autoridade que classificar informação no
grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo, parcial ou
integral, da informação, quando as informações constantes do Termo
de Classificação da Informação – TCI não forem suficientes para a
revisão da classificação;

Art. 61. O tratamento das informações pessoais deve ser
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada,
honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias
individuais.

III – decidir os recursos a ela endereçados, encerrando a
instância administrativa;
IV – prorrogar, uma única vez e por período determinado,
não superior a 25 (vinte e cinco) anos, o prazo de sigilo de informação
classificada no grau ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgação
puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do
território nacional ou grave risco às relações internacionais do País,
limitado ao máximo de 50 (cinquenta) anos o prazo total da
classificação; e
V – apresentar relatório anual ao Prefeito sobre o
cumprimento da Lei de Acesso à Informação.
§ 1º A não deliberação sobre a revisão de ofício, no prazo
previsto no inciso I do caput deste artigo, implicará a desclassificação
automática das informações.

Art. 62. As informações pessoais relativas à intimidade,
vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades:
I – serão de acesso restrito a agentes públicos legalmente
autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente de
classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos, contado
da data de sua produção;
II – poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros
autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a
que se referirem.
Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais
esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem
ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes,
conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei Federal
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei Federal nº 9.278, de 10
de maio de 1996.
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Art. 63. O consentimento referido no inciso II do caput do
art. 62 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for
necessário:
I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa
estiver física ou legalmente incapaz, ficando sua utilização restrita
exclusivamente ao tratamento médico;
II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a
identificação da pessoa a que a informação se referir;
III – ao cumprimento de decisão judicial;
IV – à defesa de direitos humanos de terceiros; e
V – à proteção do interesse público geral e preponderante.

II – comprovação das hipóteses previstas no art. 63,
conforme o caso;
III – demonstração do interesse pela recuperação de fatos
históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos
no art. 65; e
IV – demonstração da necessidade do acesso à
informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a
proteção do interesse público e geral preponderante.
Art. 67. O acesso à informações pessoais por terceiros
ficará condicionado à assinatura de termo de responsabilidade, nos
termos do modelo constante no anexo VIII deste Decreto, que disporá
sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização,
bem como sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

Art. 64. A restrição de acesso a informações pessoais de
que trata o art. 61 não poderá ser invocada:

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros
vincula-se à finalidade e destinação que fundamentaram a autorização
do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

I – com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades conduzido pelo Poder Público, no qual o titular das
informações seja parte ou interessado; e

§ 2º Aquele que obtiver acesso a informações pessoais de
terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

II – quando as informações pessoais estiverem contidas
em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos
históricos de maior relevância.
Art. 65. Compete à autoridade máxima do órgão ou
entidade, de forma fundamentada e mediante provocação, reconhecer a
incidência da hipótese prevista no inciso II do caput do art. 64 sobre
documentos que tenha produzido ou acumulado e que estejam sob sua
guarda.
§ 1º Para subsidiar a decisão de reconhecimento de
que trata o caput deste artigo, poderá ser solicitado a universidades,
instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em
pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão.
§ 2º A decisão de reconhecimento de que trata o caput
deste artigo será precedida:
I – de comunicação formal à pessoa a quem a informação
a ser divulgada se referir ou, em caso de morte, às pessoas
mencionadas no parágrafo único do art. 62; e
II – de publicação de extrato da informação, contendo a
descrição resumida do assunto, a origem e o período do conjunto de
documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com
antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
§ 3º No prazo de 30 (trinta) dias, contado da comunicação
a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, a pessoa a quem a
informação a ser divulgada se referir ou, em caso de morte, as
pessoas mencionadas no parágrafo único do art. 62, poderão
apresentar recurso contra a divulgação à Comissão Municipal de
Acesso à Informação.
§ 4º Após a decisão do recurso previsto no parágrafo
anterior ou, em não havendo recurso, após o transcurso do prazo ali
fixado, as informações serão consideradas de acesso irrestrito ao
público.
§ 5º Na hipótese de documentos de elevado valor histórico
destinados à guarda permanente, caberá à autoridade responsável pelo
arquivo do órgão ou entidade que os receber, decidir, após seu
recolhimento, sobre o seu reconhecimento, observado o procedimento
previsto neste artigo.

§ 3º Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº 9.507, de
12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural
ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou
entidades governamentais ou de caráter público.
CAPÍTULO VIII
DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Art. 68. As entidades privadas sem fins lucrativos que
recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos
públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais,
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou
outros instrumentos congêneres, deverão dar publicidade às seguintes
informações:
I – cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
III – cópia integral dos convênios, contratos, termos de
parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados
com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem
como dos respectivos aditivos.
§ 1º As informações de que trata o caput deste artigo
serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro
de avisos de amplo acesso público em sua sede.
§ 2º A divulgação em sítio na internet referida no § 1º deste
artigo poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou entidade
responsável pelo repasse dos recursos, mediante requerimento da
entidade privada sem fins lucrativos, quando esta última não dispuser de
meios para realizar a divulgação.
§ 3º As informações de que trata o caput deste artigo
deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato,
termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão
atualizadas mensalmente e ficarão disponíveis até 180 (cento e oitenta)
dias após a entrega da prestação de contas final.
Art. 69. A publicidade a que estão submetidas as
entidades mencionadas no art. 68 refere-se à parcela dos recursos
públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de
contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 66. O pedido de acesso à informações pessoais
observará, no que couber, os procedimentos previstos no Capítulo
VII, deverá ser fundamentado e estará condicionado à comprovação da
identidade do requerente.

Parágrafo único. Quaisquer outras informações, além
das previstas nos incisos I a III do caput do art. 68, deverão ser
apresentadas diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo
repasse de recursos.

Parágrafo único. O pedido de acesso à informações
pessoais por terceiros deverá, ainda, estar acompanhado de:

CAPÍTULO IX
DAS RESPONSABILIDADES

I – comprovação do consentimento expresso de que trata o
inciso II do caput do art. 62, por meio de procuração, nos termos do
modelo constante no anexo VII deste Decreto;

Art. 70. Constituem condutas ilícitas que ensejam a
responsabilização do agente público:
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I – recusar-se, imotivadamente, a fornecer informação
requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamente o seu
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa;
II – utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar,
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se
encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre a qual tenha
conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego
ou função pública;
III – agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de
acesso à informação;
IV – divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir
acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a
informação pessoal;
V – impor sigilo à informação para obter proveito pessoal
ou de terceiro ou, ainda, para fins de ocultação de ato ilegal cometido
por si ou por outrem;
VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente
informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a
outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de
agentes do Estado.

§ 5º O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses
previstas neste artigo é de 10 (dez) dias, contado da ciência do ato.
Art. 72. O agente público que tiver acesso a documentos,
dados ou informações sigilosos ou pessoais, nos termos deste Decreto, é
responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às sanções
administrativas, civis e penais previstas na legislação, em caso de
eventual divulgação não autorizada.
Art. 73. Os agentes responsáveis pela custódia de
documentos e informações sigilosos ou pessoais sujeitam-se às normas
referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício, e ao seu código de
ética específico, sem prejuízo das sanções legais.
Art. 74. Os órgãos e entidades municipais respondem
diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não
autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou
informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade
funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de
regresso.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no
que couber, à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de
vínculo de qualquer natureza com órgão ou entidade, tenha acesso à
informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI

§ 1º Atendidos os princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput
deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor.

Art. 75. Compete ao Órgão Central de Controle Interno:

§ 2º Pelas condutas descritas no caput deste artigo,
poderá o agente público responder, também, por improbidade
administrativa, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.429, de 2 de
junho de 1992.

I – fiscalizar e monitorar o cumprimento das normas
relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos
objetivos deste Decreto; e

Art. 71. A pessoa natural ou jurídica, inclusive aquela
mencionada no art. 68, que detiver informações em virtude de vínculo
de qualquer natureza com o Poder Público e praticar conduta prevista no
caput do art. 70, estará sujeita às seguintes sanções:

II – promover o treinamento dos agentes públicos e, no
que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos,
no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à
transparência na Administração Pública Municipal.

I – advertência;

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

II – multa;
III – rescisão do vínculo com o Poder Público;
IV – suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal por
prazo não superior a 2 (dois) anos; e
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública Municipal, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1º A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente
com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo.
§ 2º A multa prevista no inciso II do caput deste artigo será
aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá:
I – ser inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e nem superior a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de pessoa natural;

Art. 76. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas
de gestão da informação promovendo os ajustes necessários ao registro,
processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.
Art. 77. Os órgãos e entidades devem avaliar as
informações classificadas no grau ultrassecreto, secreto e reservadas até
31 de dezembro de 2018.
Art. 78. Aplica-se subsidiariamente, aos procedimentos
previstos neste Decreto, as disposições da Lei nº 1. 997, de 18 de junho
de 2015.
Art. 79. Outros atos normativos, necessários a fiel execução
do estabelecido neste Decreto, são de responsabilidade do órgão Central
de Controle Interno.

II – ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e nem
superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no caso de pessoa
jurídica.

de 2012.

§ 3º A reabilitação referida no inciso V do caput deste
artigo será autorizada somente quando a pessoa natural ou jurídica
efetivar o ressarcimento, ao órgão ou entidade municipal, dos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso IV do caput deste artigo.

publicação.

Art. 80. Fica revogado o Decreto nº 1.882, de 31 de agosto

Art. 81. Este Decreto entra em vigor na data de sua

§ 4º A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput
deste artigo é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão
ou entidade.
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO (Pessoa Física-PF)

DOM | Edição 4445 | Página 10

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
ANEXO II – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO (Pessoa Jurídica - PJ)
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ANEXO III – MODELO DE PEDIDO DE REVISÃO
Excelentíssimo Senhor (Dirigente Máximo do Órgão ou Entidade) Nº DO PROTOCOLO....

Nome do requerente...., já devidamente qualificado (nº do protocolo....), vem perante V. Exª. Interpor PEDIDO DE REVISÃO, a luz do art. 24, inciso I, II,
ou III (conforme o caso) do Decreto nº.... (Decreto da Lei de Acesso a Informação do Município de Manaus).
Fundamentos constitucionais:
Art. 5º, inciso XXXIII: todos têm direito a receber dos Órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.
Art. 37,§3º, II: o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.
Art. 216, § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.
(NARRAR O MOTIVO: DOS FATOS) (DO PEDIDO)
Por todo o exposto, requer a REVISÃO do pedido, de forma clara e inequívoca, e para tanto disponibilizo os meios abaixo descritos para receber a
resposta:
Endereço: acima citado. Email: xxxx@xxx.com.br.
Nestes termos, Pede deferimento.
Manaus, XX de XXXXX de XXXXX.

Assinatura

ANEXO IV – MODELO DE RECURSO AO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Excelentíssimo Senhor (Dirigente do Órgão Central de Controle Interno do Município de Manaus) Nº DO PROTOCOLO....

Nome do requerente...., já devidamente qualificado (nº do protocolo....), vem perante V. Exª. interpor RECURSO AO ÓRGÃO CENTRAL DE
CONTROLE INTERNO, a luz do art. 25, do Decreto nº.... (Decreto da Lei de Acesso a Informação do Município de Manaus).
Fundamentos constitucionais:
Art. 5º, inciso XXXIII: todos têm direito a receber dos Órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.
Art. 37,§3º, II: o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.
Art. 216, § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.
(NARRAR O MOTIVO: DO RECURSO) (DO PEDIDO)
Por todo o exposto, requer o recebimento do presente RECURSO, para tanto disponibilizo os meios abaixo descritos para receber a resposta: Endereço:
acima citado.
Email: xxxx@xxx.com.br.
Nestes termos, Pede deferimento.

Manaus, XX de XXXXX de XXXXX.

Assinatura
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ANEXO V – MODELO DE RECURSO À COMISSÃO MUNICIPAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Egrégia Comissão Municipal de Acesso à Informação Ilustres Membros da Comissão
Nº DO PROTOCOLO....

Nome do requerente...., já qualificado (nº do protocolo....), vem, respeitosamente, interpor RECURSO À ESTA EGRÉGIA COMISSÃO MUNICIPAL DE
ACESSO À INFORMAÇÃO, a luz do art. 26, do Decreto nº.... (Decreto da Lei de Acesso a Informação do Município de Manaus).
Fundamentos constitucionais:
Art. 5º, inciso XXXIII: todos têm direito a receber dos Órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.
Art. 37,§3º, II: o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.
Art. 216, § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.
(NARRAR O MOTIVO: DO RECURSO) (DO PEDIDO)
Por todo o exposto, requer o recebimento do presente RECURSO por esta Egrégia Comissão Municipal de Acesso à Informação, para tanto
disponibilizo os meios abaixo descritos para receber a resposta:
Endereço: acima citado. Email: xxxx@xxx.com.br.
Nestes termos, Pede deferimento.
Manaus, XX de XXXXX de XXXXX.

Assinatura

ANEXO VI – MODELO DE TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE COUMENTAÇÃO:
DATA DA PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÕES PARA CLASSIFICAÇÃO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
AUTORIDADE CLASSIFICADORA:

NOME:
CARGO:

AUTORIDADE RATIFICADORA:
(quando aplicável)

NOME:
CARGO:

DESCLASSIFICAÇÃO em:
(quando aplicável)

NOME:

REAVALIAÇÃO EM:
(quando aplicável)

NOME:

REDUÇÃO DE PRAZO EM :
(quando aplicável):

NOME:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM:
(quando aplicável)

NOME:

CARGO:
CARGO:
CARGO:
CARGO:

DOM | Edição 4445 | Página 13

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO
(Outorgante)
com CPF n°.

EU
, CEP:

, nacionalidade
_, estado civil , profissão
,residente e domiciliado na Rua
_, , por este Instrumento de Procuração.

Portador do RG n°.
Bairro:

_, e
Cidade_________

AUTORIZO
(Outorgado)
, nacionalidade
, estado civil
, profissão Portador
do RG n°.
, e
com CPF n°.
,residente e domiciliado na Rua
Bairro: _________________________________________
Cidade_
, CEP:
_, por este Instrumento de Procuração a representar-me junto a PREFEITURA DE MANAUS,
no que pertine a LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, podendo para tanto requerer informações (_
_), impetrar recursos (
),
consentir (
__) e demais procedimentos (
) voltados a obtenção de informações.

ESTA PROCURAÇÃO É ABSOLUTAMENTE GRATUITA VEDADA QUALQUER FORMA DE REMUNERAÇÃO .

Manaus,

de

de 20XX.
ASSINATURA

TRAZER: 1 Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do Outorgado e do Outorgante. OBS.: Não há necessidade de reconhecer firma.

ANEXO VIII – MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE
Termo de Responsabilidade de Acesso à Informação Pessoal - Lei de Acesso à Informação
Número da Solicitação de Acesso à Informação:
Finalidade e destinação das informações solicitadas:
Eu,
(cópia em anexo).

, portador do documento de identificação

Declaro que:
1. Estou ciente de que o uso das informações está limitado às finalidades e destinações alegadas neste Termo e de que posso vir a ser responsabilizado
civil, criminal e administrativamente pelos danos morais ou materiais decorrentes da utilização, reprodução ou divulgação indevida das informações
solicitadas e isento a administração pública municipal ou seus funcionários de qualquer responsabilidade a este respeito.
2. Cumpro, conforme demonstrado no pedido de acesso à informação e no(s) documento(s) anexo(s), os requisitos estabelecidos no artigo XX do
Decreto Municipal nº XXXX, de XX de XX de XXXX:
I – comparecimento pessoal do interessado;
II – consentimento específico do titular da informação, por meio de procuração;
III – comprovação da finalidade e da destinação que fundamentam a autorização do terceiro legalmente autorizado ou do representante.
3. Estou ciente das restrições previstas no artigo 31 § 2º da Lei Federal n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e do artigo XX do Decreto
Municipal n° XXXX (uso indevido da informação), no artigo XX (divulgação autorizada ou necessária) da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil) e nos artigos
138 a 145 (crimes contra a honra), 297, 299 e 304 (crimes de falsidade documental) do Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Código Penal).
,

de

de

.

Assinatura do responsável
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DECRETO Nº 4.158, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
DEFINE como Área de Especial Interesse
Social – AEIS, a Rua Antônia Alves, s/nº –
Colônia Santo Antônio, denominada AEIS
ANTÔNIA ALVES, e dá outras providências.

publicação.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 20 de setembro de 2018.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que determina o art. 51 da Lei
nº 1.837 de 16 de janeiro de 2014, para definição de Áreas de Especial
Interesse Social;
CONSIDERANDO a possibilidade de investimentos
públicos e privados em projetos e programas habitacionais de interesse
social;
CONSIDERANDO o Despacho nº 009/2018 e o Parecer
ambas da lavra do Subsecretario de Habitação e Assuntos Fundiários,
que trazem elementos comprobatórios da destinação do pleito;
CONSIDERANDO o Despacho nº 403-2018/PROJUR IMPLURB e a Certidão de Aprovação de Projeto;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1307/2018 –
GPRES/IMPLURB (DPLA) e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2016/0796/0824/0007922,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Área de Especial Interesse Social
AEIS ANTÔNIA ALVES, fundamentado no interesse da implantação de
políticas públicas e programas para a promoção de habitação e
regularização fundiária na área urbana do Município de Manaus, que tem
por objetivo a possibilidade de investimentos Públicos em projetos e
programas habitacionais de interesse social.
Art. 2º A AEIS ANTÔNIA ALVES é um lote de terra situado
no Bairro Colônia Santo Antônio, Setor Urbano 17 – Zona Norte da Cidade
de Manaus, de acordo com a Lei complementar nº 002, de 16 de Janeiro
de 2014, que define o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus. Com
uma área total de 42.824,81m² (Quarenta e dois mil, oitocentos e vinte
quatro metros e oitenta e um decímetros quadrados) e perímetro de
828,57m (oitocentos e vinte e oito metros e cinquenta e sete centímetros).
Art. 3º Para efeito deste Decreto ficam assim definidos os
limites e confrontações da AEIS ANTÔNIA ALVES: ao NORTE, inicia-se
ao marco E2 e segue confrontando com terra de terceiros, por uma linha
reta ate o marco E1 no azimute de 91°12’53 e distância de 243,57m
(duzentos e quarenta e três metros e cinquenta e sete centímetros); ao
SUL, segue-se por uma linha quebrada composta de dois elementos,
sendo: o primeiro com a Rua Antônia Alves, para onde faz frente, até o
ponto P1 com azimute de 264°45’58” e distância de 64,71m (sessenta e
quatro metros e setenta e um centímetros); e o segundo com terras de
terceiros, por uma linha reta até o marco E3, no azimute 271°07’57” e
distância de 160,43m (cento e sessenta metros e quarenta e três
centímetros); a LESTE, segue confrontando com a Rua Antônia Alves,
para onde também faz frente por uma linha quebrada composta de
quatro elementos, sendo: o primeiro até o P5, no azimute 180°37’25” e
distância de 35,50 (trinta e cinco metros e cinquenta centímetros); o
segundo até o ponto P4, no azimute de 187°40’45” e distância de
56,64m (cinquenta e seis metros e sessenta e quatro centímetros); o
terceiro até o ponto P3, no azimute de 180°50’16” e distância de 63,73m
(sessenta e três metros e setenta e três centímetros) e o quarto até o
ponto P2 por um desenvolvimento em curva, com um raio de 16,92
(dezesseis metros e noventa e dois centímetros), e arco de 24,03 (vinte
e quatro metros e três centímetros); a OESTE, segue confrontando com
terras que são ou foram de JUVENAL SENA, por uma linha reta até o
marco E2, no azimute de 01°29’38” e distância de 179,96m (cento e
setenta e nove metros e noventa e seis centímetros).
Art. 4º A definição dos parâmetros diferenciados para o
parcelamento e uso do solo, e as construções na Área de Especial
Interesse Social – AEIS ANTÔNIA ALVES serão adotados e definidos
conforme a Lei nº 1.837, de 16 de janeiro de 2014.

DECRETO Nº 4.159, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 315/2018 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO o Parecer nº 94/2017-PMAU/PGM,
utilizado como paradigma em caso análogo, cuja teor se manifesta pelo
direito à indenização, para fins de desapropriação de bem imóvel, em
razão do reconhecimento do direito adquirido da propriedade em questão,
em fulcro no art. 5º, incisos XXIX e XXXVI, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 197/2018
– PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora Geral
Adjunta do Município, e os demais elementos informativos constantes dos
autos do Processo nº 2018/17428/17609/00050,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Rua José Francisco, nº 184, Bairro
Tancredo Neves, com área total de 417,84 m² (quatrocentos e dezessete
metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e perímetro de
124,66 m (cento e vinte e quatro metros e sessenta e seis centímetros),
sob posse de MARIA DA GLÓRIA ROCHA DA SILVA, registrado sob
matricula nº 59.706, no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis, com
os seguintes limites e confrontações: ao Norte: com a casa nº 197, por
duas linhas entre os marcos M-482/M-486/M-480, nos azimutes planos de
127°55’47”/35°04’48” nas distâncias de 5,52 m (cinco metros e cinquenta
e dois centímetros)/6,40 m (seis metros e quarenta centímetros) e com a
casa nº 187, por uma linha entre os marcos M-480/M-487, no azimute
plano de 127°55’05”, na distância de 15,20 m (quinze metros e vinte
centímetros) e com a casa nº 185, por duas linhas entre os marcos M-
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488/M-483/M-488, nos azimutes planos de 130°08’05”/213°38’28” nas
distâncias de 29,43 m (vinte e nove metros e quarenta e três
centímetros)/6,50 m (seis metros e cinquenta centímetros); ao Sul: com a
casa nº 183, por uma linha entre os marcos M-477/M-468, no azimute
plano de 308°59’18”, na distância de 39,23 m (trinta e nove metros e vinte
e três centímetros) e com a casa nº 181, por uma linha entre os marcos M468/M-467, no azimute plano de 309°28’58”, na distância de 10,00 m (dez
metros); à Leste: com a rua José Francisco para onde faz frente, por uma
linha entre os marcos M-483/M-477, no azimute plano de 225°03’59” na
distância de 6,10 m (seis metros e dez centímetros); e à Oeste: com Área
de Preservação Ambiental, por uma linha entre os marcos M-467/M-482,
no azimute plano de 35°04’54”, na distância de 6,28 m (seis metros e vinte
e oito centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 20 de setembro de 2018.

DECRETO Nº 4.160, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindú, de interesse da UEP/SEMINF;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0845/2016 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está
parcialmente inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO o Parecer nº 94/2017-PMAU/PGM,
utilizado como paradigma em caso análogo, cuja teor se manifesta pelo
direito à indenização, para fins de desapropriação de bem imóvel, em
razão do reconhecimento do direito adquirido da propriedade em questão,
em fulcro no art. 5º, incisos XXIX e XXXVI, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer nº 198/2018
– PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela Subprocuradora Geral
Adjunta do Município, e os demais elementos informativos constantes dos
autos do Processo nº 2009/11217/11263/00302,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Rua Ipueiras (rua 40), nº
80,Quadra 132 B, Comunidade Amazonino Mendes, Bairro Novo Aleixo,
com área total de 180,55 m² (cento e oitenta metros quadrados e
cinquenta e cinco decímetros quadrados) e perímetro de 60,90 m
(sessenta metros e noventa centímetros), sob posse de MARLENE
MENDES CARVALHO, registrado sob matricula nº 55.424, no Cartório
do 4º Ofício de Registro de Imóveis, com os seguintes limites e
confrontações: ao Norte: com a casa nº 64, por uma linha entre os
marcos M-1018/M-1017, no azimute plano de 126°35’35” na distância de
3,72 m (três metros e setenta e dois centímetros) e com a casa nº 68,
por uma linha entre os marcos M-1017/M-1012, no azimute plano de
126°31’44”, na distância de 4,37 m (quatro metros e trinta e sete
centímetros); ao Sul: com a rua 40 para onde faz frente, por uma linha
entre os marcos M-994/M-991, no azimute plano de 310°51’30”, na
distância de 8,22 m (oito metros e vinte e dois centímetros); à Leste: com
a casa nº 82, por uma linha entre os marcos M-1012/M-994, no azimute
plano de 224°56’46” na distância de 22,59 m (vinte e dois metros e
cinquenta e nove centímetros); e à Oeste: com a casa nº 78, por uma
linha entre os marcos M-991/M-1018, no azimute plano de 45°27’38”, na
distância de 22,00 m (vinte e dois metros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindú.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração
de união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas alterações,
certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão
negativa do INSS e certidão de regularidade junto ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de
gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
identificado;

Manaus, 20 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Despacho de nº 1904/2018 –
DIVFP/SEMSA;
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.452, de 10 de fevereiro
de 2012, que instituiu a Comissão Especial de Coordenação, Avaliação e
Monitoramento das Ações Relacionadas ao Sistema de Informação e
Política de Segurança da Comunicação – TIC, prorrogada por meio do
Decreto nº 3.885, de 06 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3769/2018-SEMAD,
e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/1637/4411, resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 20-07-2018, nos
termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de AS – Técnico
em Enfermagem, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, ocupado pelo
servidor LUIZ CARLOS MADALENA, matrícula nº 088.480-4 B, em
virtude de posse em outro cargo inacumulável.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4150/2018 – GS/SEMEF
e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/19309/19630/03331,
resolve
CONSIDERAR DISPENSADO a contar de 17-09-2018, o
senhor TIAGO LUIS CABO VERDE da função de Assistente de
Tecnologia da Informação e Comunicação, da COMISSÃO ESPECIAL
DE COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS
AÇÕES RELACIONADAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO – TIC, vinculada à
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF.

Manaus, 20 de setembro de 2018.

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118 de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

Manaus, 20 de setembro de 2018.

identificado;

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
identificado;
CONSIDERANDO o Despacho da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3769/2018-SEMAD,
e o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/1637/4241, resolve

CONSIDERANDO
Despacho
da
Divisão
de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3769/2018 – SEMAD e
o que mais consta nos autos dos Processos nº 2018/1637/4412, resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 19-07-2018, nos
termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de Assistente em
Saúde/Auxiliar de Enfermagem, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, ocupado pelo
servidor LUIZ CARLOS MADALENA, matrícula nº 088.480-4 A, em
virtude de posse em outro cargo inacumulável.
Manaus, 20 de setembro de 2018.

DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 13-07-2018, nos
termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de AS –
Condutor de Motolancia, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, ocupado pelo
servidor CLAUDIONEY LOPES DE QUEIROZ, matrícula nº 123.572-9 A,
em virtude de posse em outro cargo inacumulável.
Manaus, 20 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118 de
01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 2018
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,

identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO
Despacho
da
Divisão
de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
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CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 3769/2018 – SEMAD e o
que mais consta nos autos dos Processos nº 2018/1637/4347, resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 18-07-2018, nos
termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de Assistente em
Saúde/Assistente em Administração, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
ocupado pelo servidor PAULO CESAR ABITBOL SILVA, matrícula
nº 109.096-8 A, em virtude de posse em outro cargo inacumulável.
Manaus, 20 de setembro de 2018.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 15.696/2018
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 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 4072/2018GS/SEMEF, subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia
da Informação e Controle Interno;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº
2018/19309/19630/03211,
RESOLVE:
I – DECLARAR AUTORIZADO o afastamento do servidor
LOURIVAL LITAIFF PRAIA, Secretário Municipal, integrante do quadro
da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, nos dias 25 e
26-09-2018, para tratar de assuntos de interesse do Município, na cidade
de Brasília/DF, com ônus para o Erário Municipal relativamente às
passagens aéreas e as diárias;
II – DESIGNAR a servidora MARIZA DA ROCHA
BARRETO GENTIL, Subsecretária do Tesouro, para responder
cumulativamente, pelas atribuições do cargo mencionado no item I,
durante o afastamento legal do titular, sem direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o afastamento
legal do titular, nos termos do art. 140, parágrafo único, do Decreto
nº 2.683, de 27 de dezembro de 2013, combinado com art. 2º do Decreto
nº 3.852 de 26 de outubro de 2017.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 20 de setembro de 2018.
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CASA CIVIL

CASA MILITAR

EXTRATO

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2015, celebrado
em 15 de junho de 2015.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo do Contrato nº 001/2018 – SEPDEC/CM,
celebrado em 01 de agosto de 2018;
2. CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Manaus, através
SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,
órgão integrante da estrutura da CASA MILITAR;
3. CONTRATADA: C. FREIRE PINTO CIA LTDA;
4. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 430 (quatrocentos e trinta) LANCHES,
Composição: 01 pão francês 50 g, com manteiga, presunto cozido,
queijo prato, em embalagem totalmente lacrada sem grampos, 01
suco, sabores diversos, embalagem com 200 ml, 01 maçã ou 01
banana, acompanha 01 guardanapo de papel, folha simples, na cor
branca;
5. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo de Contrato
importa na quantia de R$1.892,00 (um mil oitocentos e noventa e
dois reais);
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Termo foram empenhadas sob o n.º 2018NE00014, de
19/07/2018, à conta da seguinte: Rubrica Orçamentária: 15102,
Programa de Trabalho: 06.182.0081.2084.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33903210, no valor de R$
1.892,00 (um mil oitocentos e noventa e dois reais), referente ao
período de 01/08/2018 a 30/11/2018;
7. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá vigência de 04 (quatro)
meses a contar de 01/08/2018.

CONTRATANTES: Município de Manaus – CASA CIVIL e a EMPRESA
MOSAICO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMERCIO DE
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias do Contrato
nº 003/2015, que tem por objeto a contratação de serviço especializado
em Requalificação Urbanística da Praça Tenreiro Aranha.
PRAZO: O presente Termo Aditivo terá vigência de 90 (noventa) dias, a
contar de 25/07/2018.
FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo decorre do Despacho
autorizativo do Exmo. Sr. Subsecretário Subchefe Municipal de
Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil, constante do
Processo Administrativo n° 2017/19309/19630/04842 juntado ao
Processo nº 2017/19309/19630/03997,parecer nº 070/2018 –
CONSTEC/CASACIVIL, que passa a fazer parte integrante do presente
instrumento.
Manaus, 25 de julho de 2018.

Manaus, 01 de agosto de 2018.

EXTRATO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato nº 003/2018, celebrado em 01/08/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria
Geral do Município e a empresa MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERV.
GRÁFICOS LTDA.
3. OBJETO: Contrato referente à fornecimento de material de
expediente - carimbos para esta Procuradoria Geral do Município.
4. VALOR: R$ 8.954,60 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais
e sessenta centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2018NE00473
de 01/08/2018, à conta da rubrica orçamentária nº 03.122.0011.2012,
Natureza de Despesa nº 33903916 e Fonte de Recurso nº 01000000.

1. ESPÉCIE E DATA: Termo do Contrato nº 002/2018 – SEPDEC/CM,
celebrado em 28 de agosto de 2018;
2. CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Manaus, através
SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,
órgão integrante da estrutura da CASA MILITAR;
3. CONTRATADA: C. FREIRE PINTO CIA LTDA;
4. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 600 (seiscentos) LANCHES, Composição:
01 pão francês 50 g, com manteiga, presunto cozido, queijo prato, em
embalagem totalmente lacrada sem grampos, 01 suco, sabores
diversos, embalagem com 200 ml, 01 maçã ou 01 banana, acompanha
01 guardanapo de papel, folha simples, na cor branca;
5. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo de Contrato
importa na quantia de R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta
reais);
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Termo foram empenhadas sob o n.º 2018NE00022, de
28/08/2018, à conta da seguinte: Rubrica Orçamentária: 15102,
Programa de Trabalho: 06.182.0081.2083.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33903210, no valor de R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), referente ao período de 01/09/2018 a
30/09/2018, ficando o restante a ser empenhado mediante a
liberação de cotas orçamentárias pela SEMEF;
7. PRAZO: O presente Termo de Contrato terá vigência de 03 (três)
meses a contar de 01/09/2018.
Manaus, 28 de agosto de 2018.

6. PRAZO: O prazo do contrato de 30 (trinta) dias.
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EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: 4º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2014 –
CASA MILITAR/CM, celebrado em 31 de agosto de 2018;
2. CONTRATANTE: O Município de Manaus, através da CASA
MILITAR.
3. CONTRATADA: RECHE GALDEANO & CIA LTDA
4. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato n.º 06/2014, por mais 12
(doze) meses, referente à LOCAÇÃO DE 01 (um) veículos tipo
sedan, motor a partir de 1.4, ano/modelo a partir de 2013,
capacidade para 04 (quatro) passageiros, 04 portas, freio a disco
com ABS, ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas
elétricas, CD player, rádio AM/FM, air bag duplo, sem motorista e
sem combustível, manutenção total por conta da contratada,
conforme Pregão Presencial n°. 025/2014 – CML/PM.
5. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Termo de Contrato
importa na quantia de R$20.220,00 (vinte mil, duzentos e vinte reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Termo foram empenhadas sob o n.º 2018NE00306, de
20/08/2018, à conta da seguinte: Rubrica Orçamentária: 15101,
Programa de Trabalho: 06.181.0055.2051.0000, Fonte de Recurso:
01000000, Natureza da Despesa: 33903918, no valor de R$
1.685,00 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) referente ao
período de 01/09/2018 a 30/09/2018, ficando o restante a ser
empenhado mediante a liberação de cotas orçamentárias pela
SEMEF.
7. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo
Aditivo será de 12 (doze) meses, a contar de 01/09/2018.

 GESTÃO DE RECEBIMENTO:
Darley Soares de Lima – Matricula n. 085.042-0A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MEMBROS DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
José Edson dos Santos Júnior - Matrícula n. 081.743-0L
Francirlane França da Matta – Matrícula n. 130.500-0A
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.
Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

Manaus, 31 de agosto de 2018.

(*) Republicada por apresentar incorreções na publicação do DOM Edição nº
4435, 3/9/2018, páginas 10/11.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
(*) 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
CONSIDERANDO o disposto no Art. 15, inciso V, § 8° da
Lei n. 8.666/93;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos
parágrafos da Lei n. 8.666/93;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.728, de
29/6/2017, 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;

PORTARIA N.º 276/2018 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
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 n.º 1.589, de 25/6/93, e
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO o memorando nº 016/2018-DISET/
SUBTES/SEMEF, bem como o Processo nº 2018.11209.15251.0. 042101
(SIGED),
RESOLVE
CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária - GTF ao
servidor abaixo identificado, por motivo de Licença Médica da respectiva
titular.
NOME DO SERVIDOR

MATRÍCULA

PONTOS GTF

RAQUEL BARROSO DE SOUZA

108.610-3B

100

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 compras, materiais e equipamentos, em cumprimento
aos termos do Decreto acima citado, composta pelos servidores abaixo
indicados.
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Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 18 de setembro de 2018.

PERÍODO
03/09/2018 a
01/11/2018

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
PORTARIA N.º 277/2018 – GS/SEMEF

PORTARIA Nº 505/2018-NTRAB/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, 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
n.º 1.589, de 25/6/93, e

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

CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei Municipal nº 1.955, de
29 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO o memorando nº 90/2018-DILOG/DEPAD/
SEMEF, bem como o Processo nº 2018.11209.15251.0.041678 (SIGED),
RESOLVE
CONCEDER Gratificação Técnica Fazendária - GTF - ao
servidor abaixo identificado, por motivo de férias do respectivo titular:
NOME DO SERVIDOR

MATRÍCULA

PONTOS GTF

RENATO CORREIA DA SILVA

079.967-3 A

200

PERÍODO
10/09/2018 a
09/10/2018

Publique-se e Cumpra-se.

CONSIDERANDO os artigos 13 das Leis nº 1.222 e 1.223,
respectivamente, de 26 de março de 2008, que tratam da indenização pelo
exercício de cargo em atividades insalubres ou perigosas, aplicáveis aos
Servidores Públicos da Saúde e aos Especialistas em Saúde – Médicos;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.442, de 30 de janeiro de
2012, que regulamenta a indenização pelo exercício de cargo em
atividades insalubres ou perigosas, combinado com o Decreto nº 1.977,
publicado no Diário Oficial do Município de 16 de outubro de 2012, que
inseriu alterações no artigo 3º, inciso III;
CONSIDERANDO o teor dos Processos protocolados sob
os números 2016/1637/0215-SEMSA e 2018/1637/3289-SEMSA.
RESOLVE:
ALTERAR o percentual de insalubridade concedido ao
servidor abaixo, mediante a Portaria indicada.

Manaus, 18 de setembro de 2018.

Concedido mediante Portaria nº 193/2018-NTRAB/SEMSA, de 5/4/2018.
Ord.
01

Interessado
RUBENS SILVA CONCEIÇÃO

Matrícula
120.516-1 C

Perc.
7%

Risco
Elevado

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de setembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 502/2018-NTRAB/SEMSA

PORTARIA Nº 525/2018-GCONT/SEMSA

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso II, artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.960, de 02 de fevereiro
de 2018, publicado no Diário Oficial do Município nº 4298, que dispõe
sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal do Desembolso
e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o Exercício Financeiro de
2018 dos órgãos, das entidades e dos fundos do Poder Executivo,
integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, e estabelece
normas de execução orçamentária.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

CONSIDERANDO a locação de um Imóvel, localizado na
Rua Afonso Pena, nº 08, esquina com Avenida Tarumã, nº 1.011 – Praça
14 de Janeiro, destinado ao funcionamento da Central Administrativa e
de Regulação Médica para o Programa SAMU 192 Manaus, da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 385/2018NTRAB/SEMSA, publicada no DOM nº 4399, de 13 de julho de 2018,
referente à designação da servidora relacionada abaixo, para exercer
Função Especial na Estratégia de Saúde da Família – ESF, desta
Secretaria Municipal de Saúde.
Nº
1

Nome
ANA GALDINA DOS REIS MENDES

Matrícula
112.546-0 A

Cargo
ES-Médico

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 3 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO o Segundo Termo Aditivo de Contrato
nº 038/2016 - Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e o
Senhor João Plácido Dodô. – ME;

RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais, referentes à execução
do contrato acima citado:
SERVIDOR
RUY JORGE ABRAHIM LIMA
CONCINELE SILVA SOUZA
ANA CRISTINA LIMA TEIXEIRA
ELEN PALMEIRA ASSUNÇÃO
RAIMUNDO DARLAN RIBEIRO BERNARDO

MATRÍCULA
084.043-2B
014.703-6A
116.018-4D
082.781-9A
078.041-3B

FUNÇÃO
GESTOR DO CONTRATO
FISCAL DO CONTRATO
FISCAL SUPLENTE DO
CONTRATO

II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais.
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar de 06 de junho de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de setembro de 2018.

PORTARIA Nº 529/2018-DIVCF/SEMSA
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PLANEJAMENTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

(Alpha) (50); Operações de Controle de Acesso e Sistemas de Segurança:
Quantidade em horas (mensal) (1.440); Centro de Operações: Operações,
Manutenção e Comunicações (Mensal) (50); Rastreamento de veículos
(GPS): Manutenção e Comunicação (por unidade GPS) – Mensal (7);
Atendimento Emergencial – Localidades Monitoradas: Custo Mensal de
Operação (Mão de Obra + Equipamentos) – equipe (s) 24 hrs (50); TIPO
BETA: Custo Mensal de aluguel com manutenção e seguro por unid.
(Beta) (5); Operações de Controle de Acesso e Sistemas de Segurança:
Quantidade em horas (mensal) (10.531); Centro de Operações:
Operações, Manutenção e Comunicações (Mensal) (5); Atendimento
Emergencial – Localidades Monitoradas: Custo Mensal de Operação (Mão
de Obra + Equipamentos) – equipe (s) 24 hrs (5); TIPO GAMA Custo
Mensal de aluguel com manutenção e seguro por unid. (Gama) (14);
Centro de Operações: Operações, Manutenção e Comunicações (Mensal)
(14); Atendimento Emergencial – Localidades Monitoradas: Custo Mensal
de Operação (Mão de Obra + Equipamentos) – equipe (s) 24 hrs (14), em
conformidade com Edital do Pregão Presencial nº 218/2014 –
SCLS/CML/PM, e dentro das especificações registradas na Ata de Registro
de Preços nº 002/2015 – DIREP/SEMSA;

CONSIDERANDO a Portaria nº 674//2017-DIVCF/SEMSA,
de 28 de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Município nº
4255, de 30 de novembro de 2017, que aprova a escala de férias do
exercício 2018, dos servidores admitidos sob a égide dos Regimes
Jurídicos, Estatutário e de Direito Administrativo, e dos ocupantes de
Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO
a
Portaria
nº
327/2018GCONT/SEMSA, de 6 de junho de 2018, que designa servidores para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos
referentes ao contrato supracitado.

RESOLVE:

I – DISPENSAR as servidoras abaixo elencadas,
designadas pela Portaria nº 327/2018-GCONT/SEMSA, de 06 de junho
de 2018.

INCLUIR, na programação de férias do exercício de 2018,
o servidor abaixo, pertencente ao quadro de pessoal desta Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA.
Matrícula
108.578-6 A

Servidor
FRANCO EDSON CAVALCANTE DE ALMEIDA E MELO

Mês
NOVEMBRO

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de setembro de 2018.

RESOLVE:

SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA
HENRYETH DE ARAÚJO SOUZA
ALVARO LEANDRO DA ROCHA RODRIGUES QUEIROZ

MATRÍCULA
080.497-5F
122.524-3A
115.327-7A

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

II – DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA
ALVARO LEANDRO DA ROCHA RODRIGUES QUEIROZ
FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES JÚNIOR

MATRÍCULA
065.298-9A
115.327-7A
110.537-0A

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
PORTARIA Nº 536/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de junho de
2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº
015/2015 - Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa IIN
Tecnologias Ltda.;
CONSIDERANDO a prestação de serviços de locação,
operação, manutenção e fornecimento de um centro de comando de
operações de segurança, para atender as necessidades de monitoramento
eletrônico e controle de acesso nas unidades elencadas nos anexos A e B
do Termo de Referência, pertencentes à estrutura da SEMSA, de acordo
com as seguintes especificações e quantitativos: TIPO BÁSICA: Custo
Mensal de aluguel com manutenção e seguro por unid. (básica) (100);
Operações de Controle de Acesso e Sistemas de Segurança: Quantidade
em horas (mensal) (7.605); Centro de Operações: Operações, Manutenção
e Comunicações (Mensal) (100); Rastreamento de veículos (GPS):
Manutenção e Comunicação (por unidade GPS) – Mensal (12);
Atendimento Emergencial – Localidades Monitoradas: Custo Mensal de
Operação (Mão de Obra + Equipamentos) – equipe (s) 24 hrs (100); TIPO
ALPHA: Custo Mensal de aluguel com manutenção e seguro por unid.

PORTARIA Nº 537/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 011/2015 – Prorrogação e Reajuste, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Amazonas Distribuidora de Energia S/A;
CONSIDERANDO os serviços de fornecimento de energia
elétrica, para atender as Unidades Consumidoras do grupo “B” (Baixa
Tensão), pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
CONSIDERANDO a Portaria nº 216/2018-GCONT/
SEMSA, de 11 de abril de 2018, que designa servidores para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos
referentes ao contrato supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 216/2018-GCONT/SEMSA, de 11 de abril de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA

MATRÍCULA
080.497-5F

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

FUNÇÃO
FISCAL

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA

MATRÍCULA
065.298-9A

FUNÇÃO
FISCAL

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto

PORTARIA Nº 539/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

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

CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 012/2015, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Manaus Ambiental S/A.;

Manaus, 17 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO os serviços de fornecimento de água,
coleta e tratamento de esgotamento sanitário para atender as unidades
consumidoras que compõem a estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, inseridas no anexo I, do Projeto Básico
constante do Processo Administrativo nº 2014/1637/8751–SEMSA;
PORTARIA Nº 538/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Sexto Termo Aditivo ao Contrato
nº 010/2015 – Prorrogação e Reajuste, que entre si celebram o
Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa Amazonas Distribuidora de Energia S/A;
CONSIDERANDO a dilatação de prazo e reajuste do
Contrato original, referente ao serviço de fornecimento de energia
elétrica, para atender as Unidades Consumidoras do grupo “A”,
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;
CONSIDERANDO a Portaria nº 299/2018-GCONT/SEMSA,
de 22 de maio de 2018, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 299/2018-GCONT/SEMSA, de 22 de maio de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA

MATRÍCULA
080.497-5F

FUNÇÃO
FISCAL

CONSIDERANDO a Portaria nº 428/2015-GCONT/SEMSA,
datada de 14 de julho de 2015, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 428/2015-GCONT/SEMSA, datada de 14 de julho de
2015.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA

MATRÍCULA
065.298-9A

FUNÇÃO
GESTORA

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA

MATRÍCULA
065.298-9A

FUNÇÃO
GESTORA

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto

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

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA

MATRÍCULA
080.497-5F

FUNÇÃO
FISCAL
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Manaus, 17 de setembro de 2018.

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
PORTARIA Nº 540/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
nº 001/2015 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a
empresa Costa Rica Serviços Técnicos Ltda.
CONSIDERANDO a dilação do prazo do Contrato original
referente à prestação de Serviços de controle de pragas, conforme itens
1 e 5 da Ata de Registro de Preços nº 007/2014 – GERP/SEMAD,
resultante do Pregão Presencial nº 040/2013 – CML/PM, para atender as
demandas dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde desta SEMSA.
CONSIDERANDO a Portaria nº 147/2018-GCONT/SEMSA,
de 1° de março de 2018, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 147/2018-GCONT/SEMSA, de 1° de março de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA

MATRÍCULA
080.497-5F

FUNÇÃO
GESTORA

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA

MATRÍCULA
065.298-9A

RESOLVE:
I – DISPENSAR os servidores abaixo elencados,
designados pela Portaria nº 422/2018- GCONT/SEMSA, de 20 de julho
de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA
FRANCINELY PIMENTEL DINELLY
JANDER RAMOS LIBORIO

MATRÍCULA
080.497-5F
108.073-3A
109.826-8A

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

II – DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA
JANDER RAMOS LIBORIO
RODRIGO CRUZ TRAVASSOS

MATRÍCULA
065.298-9A
109.826-8A
127.420-1A

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto
de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de setembro de 2018.

FUNÇÃO
GESTORA

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

CONSIDERANDO a Portaria nº422/2018- GCONT/SEMSA,
de 20 de julho de 2018, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

PORTARIA Nº 542/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
025/2015 - Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa
Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda.;

PORTARIA Nº 541/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº
019/2013 – Prorrogação, Decréscimo de Prazo e Valor, que celebram entre
si o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, e a empresa JAKS Serviços Comércio e Representação Ltda.
CONSIDERANDO a prestação de serviços de limpeza e
conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e
equipamentos, sendo: 10 encarregados de limpeza e 70 agentes de
limpeza, em conformidade com o Edital do Pregão Presencial n°
022/2013–CPL/SEMSA, para atender as necessidades do Programa
SAMU 192 Manaus e das Sedes dos Distritos Norte, Sul, Oeste e Leste
desta SEMSA.

CONSIDERANDO a prestação de serviços gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde, compreendendo desde o
monitoramento, armazenagem, coleta, tratamento e destinação final
adequada de resíduos, de acordo com as especificações constantes do
Edital do Pregão Presencial nº 202/2014 – SCLS/CML/PM, e registrados
na Ata de Registro de Preços nº 034/2014 – DIREP/SEMSA, para
atender as necessidades de toda a infraestrutura desta Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA.
CONSIDERANDO a Portaria nº 434/2018-GCONT/SEMSA, de
24 de julho de 2018, que designa servidores para acompanhar, fiscalizar e
atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR as servidoras abaixo elencadas,
designadas pela Portaria nº 434/2018-GCONT/SEMSA, de 24 de julho
de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA
FRANCINELY PIMENTEL DINELLY
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MATRÍCULA
080.497-5F
108.073-3A

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
II – DESIGNAR os servidores a seguir relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA
JANDER RAMOS LIBORIO

MATRÍCULA
065.298-9A
109.826-8A

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de setembro de 2018.

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 544/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Manaus, 18 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº
017/2014 - Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e Pierre Comércio
e Serviços de Refrigeração Ltda.
PORTARIA Nº 543/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Termo de Contrato Nº 030/2017, que
entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMSA, e a empresa T.P. Montenegro Gráfica-ME;
CONSIDERANDO o serviço de fornecimento de rouparia e
tipográficos: Grupo 02 – Item 9 (15.000), Item 10 (14.550), Item 11
(15.000), Item 12 (15.000), Item 13 (10.000), Item 14 (10.000), Item 15
(10.000), Item 19 (1.000), Item 20 (1.000); Grupo 03 – Item 24 (10.000),
Item 25 (5.000), Item 26 (10.000), Item 29 (3.400); Grupo 11 – Item 10
(450), Item 27 (2050), Item 28 (5000), Item 126 (10.000), Item 127
(10.000), em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
31/2016, Ata de Registro de Preços nº 90/2016-PE 31/2016 –
Universidade Federal do Pará, para atender as necessidades desta
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
CONSIDERANDO a Portaria nº 132/ 2018-GCONT/SEMSA,
de 07 de março de 2018, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.

CONSIDERANDO os serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos Grupos Geradores da Sede Administrativa e demais
Unidades pertencentes à SEMSA, em conformidade com o Edital do
Pregão Presencial nº 145/2013-SCLS/CML/PM.
CONSIDERANDO a Portaria nº 328/2018-GCONT/SEMSA,
de 06 de junho de 2018, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 328/2018-GCONT/SEMSA, de 06 de junho de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA

SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA
HENRYETH DE ARAUJO SOUZA

MATRÍCULA
080.497-5F
122.524-3A

FUNÇÃO
GESTORA

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA

MATRÍCULA
065.298-9A

FUNÇÃO
GESTORA

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.

RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 132/2018-GCONT/SEMSA, de 07 de março de 2018.

MATRÍCULA
080.497-5F

de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL

Manaus, 18 de setembro de 2018.

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA
FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES JÚNIOR

MATRÍCULA
065.298-9A
110.537-0A

FUNÇÃO
GESTORA
FISCAL

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto

PORTARIA Nº 545/2018-GCONT/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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CONSIDERANDO o Termo de Contrato nº 033/2017, que
celebram entre si o Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Propag Turismo Ltda.- EPP;
CONSIDERANDO o fornecimento de passagens aéreas,
que consiste na reserva, compras, emissão, marcação, remarcação,
endosso, disponibilização e cancelamento de bilhetes no âmbito nacional
e internacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 148/2016-DIREP/SEMSA
resultado do Pregão Eletrônico nº 148/2016-SCLS/CML/PM;
CONSIDERANDO a Portaria nº 055/2018-GCONT/SEMSA,
de 30 de janeiro de 2018, que designa servidores para acompanhar,
fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato
supracitado.
RESOLVE:
I – DISPENSAR a servidora abaixo elencada, designada
pela Portaria nº 055/2018-GCONT/SEMSA, de 30 de janeiro de 2018.
SERVIDOR
RAIMUNDA VANILCE MONTEIRO LIMA

MATRÍCULA
080.497-5F

FUNÇÃO
GESTORA

II – DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
CLEYSE BARROS DE SANTANNA

MATRÍCULA
065.298-9A

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2016 –
Prorrogação, celebrado em 30/08/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa A.M. Tecnologia
Ltda.
3. OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos médico-hospitalares, com fornecimento de peças de
reposição, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, na forma
identificada no Anexo II do Edital do Pregão Presencial n° 111/2016 –
SCLS/CML/PM.
4. VALOR: R$ 1.442.836,20 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº: 2018NE02443,
de 03/08/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 10. 302.
0093. 2153. 0000 02140000 33903917, no valor de R$ 147.851,60
(cento e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e
sessenta centavos)e nº 2018NE02444, de 03/08/2018, à conta da
seguinte rubrica orçamentária 23701 10. 301. 0092. 2154. 0000
06140011 33903917, no valor de R$ 814.039,20 (oitocentos e quatorze
mil, trinta e nove reais e vinte centavos), ficando o saldo remanescente a
ser empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 06 (seis) meses,
contados a partir do dia 01/09/2018.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

FUNÇÃO
GESTORA

III – ESTABELECER que se mantenha os demais fiscais
das portarias anteriores, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três)
assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas
Fiscais e/ou Recibos.
de 2018.

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2018-GR/UEA/SEMSA

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de agosto
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de setembro de 2018.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2016 –
Prorrogação, celebrado em 01/08/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e o senhor João Plácido Dodô.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente à locação
de um imóvel localizado na Rua Afonso Pena nº 08, esquina com
Avenida Tarumã, nº 1.011 – Praça 14 de Janeiro, matrícula nº 9237,
destinado ao funcionamento da Central Administrativa e de Regulação
Médica para o Programa SAMU 192 Manaus, da Secretaria Municipal de
Saúde de Manaus.
4. VALOR: 324.900,00 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº: 2018NE02284,
de 01/08/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0097.2196.0000 33903615, no valor de R$ 94.762,50 (noventa e
quatro mil, setecentos e sessenta dois reais e cinqüenta centavos),
ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente .
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses,
contados a partir do dia 15/09/2018.

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM SAÚDE PÚBLICA, COM ÊNFASE EM ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA E ADESÃO AO PROGRAMA MAIS SAÚDE
MANAUS
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
através da ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA – ESAP,por meio do Termo
de Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2018, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente, tornam
pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo destinado a
Médicos e Enfermeiros, interessados em realizar o Curso de PósGraduação Lato Sensu em Saúde Pública, com ênfase em
Estratégia Saúde da Família, assim como, para adesão ao Programa
Mais Saúde Manaus (PROMAIS), instituído em Portaria nº 506/2018GABIN/SEMSA, 10 de setembro de 2018, na forma deste Edital.
O PROMAIS tem como diretriz básica a qualificação de
profissionais, o aprimoramento do serviço ofertado e a ampliação do
acesso na atenção primária à saúde em regiões prioritárias para o
Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Manaus. O referido
Programa tem como eixo estruturante a educação permanente em saúde
através da imersão em serviço, proporcionando aos profissionais o
aprendizado baseado em vivências práticas do SUS.
1.
1.1.

DOS OBJETIVOS DO CURSO
O curso de especialização em Saúde Pública, com ênfase em
Estratégia Saúde da Família visa aprimorar a formação
acadêmica e profissional de médicos e enfermeiros,
oportunizando aos especializandos a vivência em práticas de
saúde no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

2.
2.1.

DA REALIZAÇÃO DO CURSO
Conteúdo: Atenção Primária à Saúde. Vigilância em Saúde.
Planejamento e Gestão em Saúde. Promoção, Educação e
Comunicação em Saúde. Imersão em Serviço e Aprendizagem
autodirigida. Trabalho de Conclusão de Curso.
Carga Horária: 3.744 horas, sendo 688 horas de aulas teóricas e
3.056 de atividades práticas.
Duração do curso: 24 meses.

Manaus, 1º de agosto. de 2018.
2.2.
2.3.
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.
3.1.

Local de realização: Escola Superior de Ciências da Saúde –
ESA, localizada na Av. Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha,
Manaus – AM, Escola de Saúde Pública – ESAP – Av. Prof. Nilton
Lins, 3259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Unidades Básicas
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde ou outras instituições
parceiras no processo de formação.
Periodicidade: segunda-feira à sexta-feira.
Horário: 32h de atividades práticas, 8h de atividades teóricas,
totalizando 40h semanais, com ênfase na integração ensinoserviço-comunidade, desenvolvida em Unidades Básicas de
Saúde de Manaus, respeitando as diretrizes da Política Nacional
de Atenção Básica.
Encontro presencial: Serão realizados 18 (dezoito) encontros
presenciais, com periodicidade mensal, desenvolvidos
preferencialmente às quintas e sextas-feiras com carga horária de
8h/dia, totalizando 16h (dezesseis) por encontro.
DAS VAGAS
São oferecidas 90 (noventa) vagas, destinadas a médicos e
enfermeiros com e sem vínculo com a Secretaria Municipal de
Saúde, conforme descrito abaixo:

Categoria

Nº de Vagas

Tipo de Bolsa

25

Pesquisador
Especializando
II

10

Pesquisador
Especializando
IV

10

Pesquisador
Especializando
V

Nº de Vagas

Tipo de Bolsa

25

Pesquisador
Especializando
II

10

Pesquisador
Especializando
III

10

Pesquisador
Especializando
IV

Médicos

Categoria

Enfermeiros

Requisitos
Valor da Bolsa
Médicos formados por instituição
de educação superior brasileira
ou com diploma revalidado no
país;
Sem vínculo empregatício com a
R$4.800,00
SEMSA;
Disponibilidade para imersão em
Estratégia Saúde da Família,
com carga horária de 40h
(quarenta) semanais
Médicos formados por instituição
de educação superior brasileira ou
com diploma revalidado no País;
Com vínculo empregatício com a
R$2.400,00
SEMSA;
Disponibilidade para imersão em
Unidade Básica de Saúde por
mais 20h (vinte) semanais;
Médicos formados por instituição
de educação superior brasileira ou
com diploma revalidado no País;
Com vinculo empregatício com a
R$1.200,00
SEMSA;
Disponibilidade para imersão em
Unidade Básica de Saúde por
mais 12h (doze) semanais;
Requisitos
Valor da Bolsa
Enfermeiros
formados
por
instituição de educação superior
brasileira ou com diploma
revalidado no País;
Sem vínculo empregatício com a R$4.800,00
SEMSA;
Disponibilidade de 40h (quarenta)
semanais para imersão em
Estratégia Saúde da Família;
Enfermeiros
formados
por
instituição de educação superior
brasileira ou com diploma
revalidado no País;
Com vínculo empregatício com a R$ 3.600,00
SEMSA;
Disponibilidade para imersão em
Unidade Básica de Saúde por
mais 30h (vinte) semanais;
Enfermeiros
formados
por
instituição de educação superior
brasileira ou com diploma
revalidado no País;
Com vínculo empregatício com a R$ 2.400,00
SEMSA;
Disponibilidade para imersão em
Unidade Básica de Saúde por
mais 20h (vinte) semanais;

4.
DO PERFIL DO CANDIDATO
4.1. Para concorrer às vagas oferecidas, o candidato deverá:
4.1.1. Ser portador de diploma de graduação em medicina ou
enfermagem em instituição de educação superior brasileira
legalmente estabelecida e certificada pela legislação vigente,
ou possuir diploma de graduação obtido em instituição de
educação superior estrangeira revalidado no Brasil, na forma
da lei;
4.1.2. Possuir aptidão física e mental para o exercício das
atribuições da função, constatadas por Atestado Médico;
4.1.3. Não ter sido aposentado por invalidez nem estar percebendo
auxílio-doença ou auxílio acidente;

4.1.4. Possuir habilitação regular comprovada para o exercício da
profissão, mediante registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM) ou Conselho Regional de Enfermagem
(COREN), a ser apresentado no ato de adesão ao
PROMAIS;
4.1.5. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se do
sexo masculino);
4.1.6. Concordar com o Termo de Adesão ao Programa Mais
Saúde Manaus, quando do preenchimento do formulário de
adesão, sob as penas da lei (ANEXO I);
4.1.7. Não possuir vínculo de serviço com carga horária
incompatível com as exigências do Programa, conforme
declaração a ser entregue no ato da adesão ao PROMAIS
(ANEXO II);
4.1.8. Para aqueles candidatos com vínculo empregatício com a
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, interessados em
participar do programa, devem se inscrever de acordo com
cargo efetivo para o qual foi nomeado, no âmbito da SEMSA.
5.
5.1.
5.2.

DA INSCRIÇÃO
Não haverá taxa de inscrição;
O candidato deverá realizar a inscrição, exclusivamente, pela
internet na página da SEMSA/Manaus, acessando o endereço
eletrônico http://semsa.manaus.am.gov.br, no período de 0:00h
do dia 21 de setembro de 2018, às 23:59h do dia 28 de setembro
de 2018, anexando os documentos abaixo descritos,
obrigatoriamente em formato PDF e individuais:
5.2.1. Documento de identificação oficial com foto;
5.2.2. Cadastro de Pessoa Física - CPF;
5.2.3. Diploma de nível superior reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC) ou Declaração de Curso emitida
pela Instituição formadora. No caso de possuir diploma de
graduação obtido em instituição de educação superior
estrangeira, este deve estar revalidado no Brasil, na forma
da lei;
5.2.4. Histórico Escolar emitido pela instituição formadora;
5.2.5. Comprovante de experiência na função, quando houver;
5.2.6. Comprovante de atividade acadêmica, quando houver;
5.2.7. Não serão aceitos documentos 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.
5.2.8. Serão considerados documentos para comprovação de
experiência profissional:
5.2.8.1. Declaração ou Certidão de tempo de serviço de Órgão
Público competente ou de empresa contratante que
comprove experiência profissional, expedida pelo setor
de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas; ou
5.2.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo
registro do respectivo contrato de trabalho com a
empresa contratante que comprove experiência
profissional.
5.2.8.3. 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.
5.2.8.4. 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.
5.2.9. Serão considerados documentos para comprovação de
atividade acadêmica:
5.2.9.1. Certificado expedido por órgão competente ou
Declaração expedida pelo Coordenador de Projeto
vinculado ao Programa de Educação pelo Trabalho para
a Saúde – PET (Saúde, Vigilância, Redes, Saúde da
Família e Saúde Indígena);
5.2.9.2. Certificado ou Declaração expedida pelo Ministério da
Saúde da participação em edição da Vivência e Estágio
na Realidade do SUS (VER-SUS).
5.2.9.3. Certificado ou Declaração expedida por órgão
competente responsável pelo Programa de pesquisa
como aluno de iniciação científica (PAIC, PIBIC) e
Monitoria.
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5.2.9.4.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

Todo documento apresentado para fins de comprovação
de atividades acadêmicas deverá conter a data de início
e de término do vínculo e descrição das atividades
desenvolvidas.
Todos os documentos anexados deverão estar legíveis e conter
todas as informações necessárias para avaliação, sendo
obrigatória a apresentação dos documentos originais no ato da
matrícula do Curso de Integração, sob pena de invalidação da
inscrição e exclusão da seleção.
Os documentos exigidos deverão ser anexados em sua
totalidade, em formato PDF e arquivosindividuais, sob pena de
eliminação, não sendo aceita, em qualquer hipótese, a
complementação de documentos em momento posterior ao
encerramento da inscrição.
No ato da inscrição, o candidato deverá redigir uma carta de
intenção, com até 3.500 caracteres, contendo uma síntese críticoreflexivo da trajetória profissional e acadêmica, assim como suas
expectativas, indicando o(s) interesse(s) ou as inquietações que o
movem em relação ao curso.
Somente serão analisadas as Cartas de Intenção dos candidatos
classificados que cumprirem os critérios estabelecidos na Etapa II
- Curso de Integração.
As informações prestadas no ato da inscrição são de
responsabilidade exclusiva do candidato, não sendo admitidas
alegações de erro e alterações de dados depois de concluído o
período de inscrição.
A ausência, o preenchimento incorreto, ou informações
inverídicas de quaisquer dos dados fornecidos pelo candidato
poderá acarretar a invalidação da inscrição.
A ESAP/SEMSA e a UEA não se responsabilizam 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.

6.
6.1.

DAS ETAPAS
A seleção dos candidatos nocurso de Especialização em Saúde
Pública, com ênfase em Estratégia Saúde da Família e adesão
aoPrograma Mais Saúde Manaus é de responsabilidade da
Comissão de Exame e Seleção, instituída por portaria conjunta da
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e da Universidade do
Estado do Amazonas, a quem competirá avaliar os candidatos
com base nos critérios estabelecidos neste edital, bem como
julgar os recursos em instância terminativa.
6.2. O ingresso no curso de Especialização em Saúde Pública, com
ênfase em Estratégia Saúde da Família será realizado mediante
Exame de Seleção, em duas etapas:
6.2.1. ANÁLISE CURRICULAR - caráter classificatório e
eliminatório
6.2.2. CURSO DE INTEGRAÇÃO - caráter eliminatório
7.
7.1.

DA ANÁLISE CURRICULAR
A etapa de análise curricular consiste na avaliação das
experiências profissionaise das atividades acadêmicasde acordo
com as pontuações do quadro abaixo, computando-se no máximo
100 (cem) pontos:

Quadro 1 – EXAME DE TÍTULOS
I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
VALOR UNITÁRIO
Experiência no exercício profissional de atividades na
0,40 pontos/mês
atenção primária à saúde
Experiência no exercício profissional de atividades na
urgência e emergência, atividades pré-hospitalares e
0,10 pontos/mês
hospitalares
Experiência no exercício profissional de atividades de
0,10 pontos/mês
gestão na saúde e docência

VALOR MÁXIMO
24 pontos
6 pontos
6 pontos

Subtotal
0,60 pontos
36 pontos
II – ATIVIDADE ACADÊMICA
VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO
Participação no Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde – PET (Saúde, Vigilância, Redes, Saúde
14 pontos/projeto
28pontos
da Família e Saúde Indígena).
Participação em edição da Vivência e Estágio na
Realidade do SUS (VER-SUS), financiada pelo Ministério 10 pontos/ atividade
20pontos
da Saúde conforme base de dados do mesmo.
Participação em Projeto de pesquisa como aluno de
8pontos/projetoou
16 pontos
iniciação científica (PAIC, PIBIC), Monitoria.
disciplina de monitoria
Subtotal
32 pontos
64 pontos
Total
32,6 pontos
100 pontos

7.2.

A classificação da primeira etapa será feita pela soma dos pontos
obtidos na Análise Curricular.

7.3.

Serão convocados para segunda etapa os candidatos
classificadosaté o dobro do número de vagas oferecidas por
categoria e tipo de bolsa, listados em ordem decrescente de
pontuação, cuja lista será publicada nos sites www.uea.edu.br e
semsa.manaus.am.gov.br.
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 no exercício profissional de
atividades na atenção primária à saúde;
7.5.2. Maior pontuação em Participação no Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde – PET (Saúde, Vigilância,
Redes, Saúde da Família e Saúde Indígena).
8.
8.1.

CURSO DE INTEGRAÇÃO
O candidato classificado na primeira etapa, obedecida à ordem de
colocação, cuja lista será divulgada nos sites www.uea.edu.br e
semsa.manaus.am.gov.br, será convocado para a realização da
matrícula no Curso de Integração, Escola de Saúde Pública de
Manaus – localizada na Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Bloco D - Parque
das Laranjeiras, Manaus - AM, no horário das 8h às 12h, devendo
nesse ato, apresentar original e cópia dos documentos abaixo:
8.1.1. Carteira de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro;
8.1.2. Cadastro de Pessoa Física - CPF;
8.1.3. Diploma ou Certificado de Conclusão da Graduação e
Histórico Escolar;
8.1.4. Registro profissional emitido pelo Conselho Regional de
Medicina (CRM) ou Conselho Regional de Enfermagem
(COREN);
8.1.5. Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus
(ANEXO II);
8.1.6. Comprovação acadêmica e profissional, conforme descrito
no ato da inscrição.
8.2. O não comparecimento à matrícula no curso de integração
implicará em eliminação sumária do processo seletivo.
8.3. Será publicada a lista dos candidatos que apresentaram toda a
documentação exigida, contendo a descrição do local e hora para
o início do Curso de Integração nos sites www.uea.edu.br e
semsa.manaus.am.gov.br.
8.4. A carga horária do Curso de Integração será de 20h para os
candidatos selecionados.
8.5. Serão eliminados do processo seletivo os candidatosque
obtiverem frequência menor que 75% no curso de integração.
8.6. Ao final do curso será atribuído o valor da Carta de Intenção do
candidato que atender a todas as exigências da Etapa II, conforme
os critérios a seguir, computando-se no máximo 10 (dez) pontos:
CARTA DE INTENÇÃO
Clareza, objetividade e sequência lógica do texto.
Coerência, aplicabilidade e reflexão sobre a trajetória profissional.
Total

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.
9.8.

VALOR MÁXIMO
5 pontos
5 pontos
10 pontos

DOS RECURSOS
Será admitida a interposição de recursos, devidamente
motivados, para cada etapa do presente Edital.
Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 48h (quarenta e
oito horas), contados da publicação dos respectivos resultados,
em formulário padronizado pela ESAP/SEMSA.
Os recursos serão individuais.
Não serão conhecidos recursos apresentados fora do prazo.
O recurso, devidamente motivado, deverá conter informações
sobre a identidade do recorrente e o número de inscrição.
Os recursos serão dirigidos à Comissão de Exame de Seleção,
devendo ser protocolados na Escola de Saúde Pública de
Manaus – localizada na Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Bloco D Parque das Laranjeiras, Manaus - AM, no horário das 08h00 às
12h00, de acordo com o prazo estabelecido no item 9.2.
A Comissão de Exame de Seleção constitui instância única e
última para recurso ou revisão, sendo soberana em suas
decisões, não cabendo em hipótese alguma, revisão de recurso.
Após a análise dos recursos da última etapa, será homologada
em Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado do
Amazonas, sites www.uea.edu.br e semsa.manaus.am.gov.br,
a lista dos candidatos classificados na ordem decrescente de
pontuação, até o número de vagas disponíveis.
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10. DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS
10.1. Os candidatos classificados dentro do número de vagas
disponíveis, obedecida à ordem de colocação, serão convocados
para apresentarem os documentos descritos nos itens 10.2 e 10.3
deste edital e adesão ao Programa Mais Saúde Manaus, no prazo
e local a ser divulgado em Diário Oficial do Município, Diário
Oficial do Estado do Amazonas, siteswww.uea.edu.br e
semsa.manaus.am.gov.br.
10.2. DA MATRÍCULA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
10.2.1. Para matrícula no Curso de Especialização o candidato
deverá apresentar fotocópias autenticadas dos seguintes
documentos:
10.2.2. Requerimento de Matrícula;
10.2.3. 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
10.2.4. Carteira de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro;
10.2.5. Cadastro de Pessoa Física - CPF;
10.2.6. Diploma de graduaçãoou comprovante de conclusão de
curso;
10.2.7. Histórico Escolar de graduação;
10.2.8. Título de Eleitor eCertidão de Quitação com aJustiçaEleitoral;
10.2.9. Certidão de Nascimento, Casamento ou averbação;
10.2.10. Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo
masculino;
10.2.11. Instrumento de Procuração e documento de identidade do
Procurador, quando for o caso;
10.2.12. O candidato que não efetivar a matrícula no curso de
especialização no prazo estabelecido será considerado
desistente, perdendo o direito à vaga.
10.3. DA CONCESSÃO DE BOLSAS
10.3.1. Para a concessão de bolsas no âmbito do Programa o
candidato deverá apresentaroriginal e 02 (duas) cópias dos
documentos abaixo:
10.3.1.1. Cartão atualizado com as vacinas antitetânica, hepatite
B, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e
rubéola);
10.3.1.2. Atestado deaptidão física e mental, podendo ser
expedido pelo profissional médico clínico geral ou
generalista;
10.3.1.3. Inscrição no PIS/PASEP;
10.3.1.4. Certidão de situação regular para o exercício da
profissão, expedida pelo Conselho Regional de
Medicina (CRM) ou Conselho Regional de Enfermagem
(COREN);
10.3.1.5. Comprovante de residência (água, luz ou telefone) do
último mês;
10.3.1.6. Comprovante de conta corrente bancária em nome do
candidato que contenha o dígito verificador (cartão do
banco, cheque ou declaração do banco). Contas
conjuntas, poupança ou de titularidade diferente não
serão aceitas para efeitos de pagamento da bolsaformação;
10.3.1.7. Certidões Negativas de Antecedentes Criminais da
Justiça
Federal
(http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/) em que o
candidato possuir residência nos últimos cinco (5) anos,
expedida no máximo há seis (6) meses ou dentro do
prazo de validade consignado no documento;
10.3.1.8. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça
Estadual
(http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do) em
que o candidato possuir residência nos últimos cinco (5)
anos, expedida no máximo há seis (6) meses ou dentro
do prazo de validade consignado no documento;
10.3.1.9. Termo de Adesão e Compromisso ao Programa Mais
Saúde Manaus (ANEXO I);
10.3.1.10. Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus
(ANEXO II);
10.3.2. A declaração falsa de disponibilidade de carga horária para o
cumprimento das atividades do Curso de Especialização
constitui crime de falsidade ideológica e implicará na
imediata eliminação do candidato ou o desligamento da
Bolsa de Estudos objeto desta seleção.

10.3.3. Caso o participante não possua número do Programa de
Integração Social - PIS, deverá acessar o site da Previdência
Social para cadastro, e informação à Coordenação do
Programa, sob pena de inviabilizar a matrícula e o
pagamento da bolsa-formação.
10.3.4. Para fins de recebimento da bolsa de estudo e pesquisa para
formação em saúde, o profissional participante deverá
atender aos termos da Portaria nº506/2018-GABIN/SEMSA
de 10 de setembro de 2018, bem como:
10.3.4.1. Estar matriculado e com situação regular no curso de
especialização;
10.3.4.2. Preencher as fichas nº 20 e 21 do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, disponibilizadas no ato de
adesão ao Programa;
10.3.4.3. Cumprir, semanalmente, 8 (oito) horas em atividades
acadêmicas teóricas e 32 (trinta e duas) horas em
atividades práticas em Unidades Básicas de Saúde de
Manaus ou carga horária condizente com as
possibilidades conferidas pelas regras do Programa,
conforme descrito no item 3.1deste edital;
10.3.4.4. Ter as atividades de ensino-serviço-comunidade
validadas pelo gestor local do serviço, preceptor e tutor.
10.3.5. A bolsa de estudo e pesquisa para formação em saúde será
paga conforme o calendário anual instituído pela Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus, correspondendo ao mês
subsequente do desenvolvimento das atividades de
integração ensino-serviço-comunidade;
10.3.6. A alteração de dados bancários deverá ser realizada pelo
profissional, junto a ESAP. Caso a solicitação de alteração
seja feita após a data de fechamento do pagamento mensal,
a alteração será efetivada no mês subsequente.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A seleção da Unidade Básica de Saúde em que o profissional
exercerá as atividades práticas será definida, exclusivamente,
pela Coordenação do Programa Mais Saúde Manaus.
11.2. O especializando manterá o vínculo com a mesma Unidade
Básica de Saúde até o término do curso, a fim de viabilizar a
aprendizagem significativa e projeto de intervenção em cenário de
prática. O não cumprimento desta norma implicará em
desligamento do Programa.
11.3. Para candidatos com vínculo empregatício com a Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus:
11.3.1. A jornada de trabalho diária será utilizada como
complementação de carga horária de atividade prática, com
ênfase na integração ensino-serviço-comunidade, conforme
previsto na Portaria nº506/2018-GABIN/SEMSA, 10 de
setembro de 2018.
11.3.2. A carga horária complementar poderá ser desenvolvida em
unidades de saúde diferente da lotação do vínculo
empregatício, não ensejando, em nenhuma hipótese,
relotação entre unidades de saúde.
11.4. Para candidatos inseridos em serviço nas Unidades Básicas de
Saúde do Distrito Rural, as atividades práticas ocorrerão em
consonância com o funcionamento da referida Unidade.
11.5. As atividades práticas desenvolvidas em Unidades Básicas de
Saúde serão acompanhadas por preceptores, conforme regras
pertinentes ao Programa.
11.6. Ficam assegurados ao bolsista, sem prejuízo da percepção da
bolsa, 30 (trinta) dias contínuos ou fracionados em dois períodos
de 15(quinze) dias de recesso após 12 meses de atividades
ininterruptas, previamente acordado com a gestão local do serviço
e coordenação do projeto, sem prejuízo às atividades ensinoserviço-comunidade.
11.7. Concluído o curso será conferida a Titulação de Especialista em
Saúde Pública, com ênfase em Estratégia Saúde da Família,
emitida pela Universidade do Estado do Amazonas.
11.8. O descumprimento de quaisquer itens deste Edital e o não
comparecimento do candidato classificado no prazo estabelecido
em qualquer etapa do Exame de Seleção implicará a eliminação
do mesmo no referido certame.
11.9. Em quaisquer das etapasdeste Edital, e em qualquer fase do
Programa, o candidato poderá ter a inscrição invalidada ou dele
ser desligado, se constatadasinconsistências na inscrição, assim
como, documentos apresentados em desacordo à legislação do
Programa ou com as regras deste Edital.

DOM | Edição 4445 | Página 29

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
11.10. Os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades dos
profissionais que participarem do Programa Mais Saúde Manaus
encontram-se previstos na Portaria nº 506/2018-GABIN/SEMSA
de 10 de setembro de 2018 e demais atos regulamentares e
editais correspondentes.
12.

CRONOGRAMA

ETAPA
Inscrição
Divulgação do Resultado - 1ª etapa
Prazo para interposição de recursos -1ª etapa
Divulgação de resultado dos recursos - 1ª etapa
Divulgação do Resultado final
Prazo para interposição de recursos
Divulgação de resultado dos recursos
Matrícula
Início das atividades

DATA/PRAZO
21/09/18 a 28/09/2018
02/10/2018
03/10/2018 a 04/10/2018
08/10/2018
20/10/2018
22/10/2018 a 23/10/2018
26/10/2018
29/10/2018 a 31/10/2018
14/11/2018

Manaus, 20 de setembro de 2018.

ANEXO I
Termo de Adesão e Compromisso ao Programa Mais Saúde Manaus
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS E
_______________________________________PARA ADESÃO AO
PROGRAMA MAIS SAÚDE MANAUS/PROMAIS.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.461.836/0001-44, neste ato representada por
_________________________, Secretário Municipal de Saúde, com
endereço _________________________, CEP_____________, Manaus
(AM), e____________________________, portador do Documento de
Identidade/Passaporte no________________, CPF no_______________,
Registro Profissional no____________, residente e domiciliado
em______________________________________, CEP ____________,
nos termos da Portaria 506/2018-GABIN/SEMSA de 10 de setembro de
2018, que institui o Programa Mais Saúde Manaus, resolvem celebrar o
presente Termo de Adesão e Compromisso para adesão ao Programa,
na forma disciplinada pelo Edital nº 001/GR/UEA/SEMSA, de 20 de
setembro de 2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objeto adesão ao PROMAIS, no âmbito do
Programa Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a
Educação pelo Trabalho/PROBES, bem como definir as obrigações e
responsabilidades no processo de formação profissional, qualificação do
serviço e ampliação do acesso em áreas prioritárias para o SUS em
Manaus, mediante a oferta do Curso de Especialização em Saúde
Pública, com ênfase na Estratégia Saúde da Família, tendo como eixo
estruturante a integração ensino-serviço-comunidade.
CLÁUSULA SEGUNDA – CONCESSÃO DE BOLSA
Para execução das atividades inerentes ao PROMAIS, o profissional
participante receberá a seguinte Bolsa de Estudo e Pesquisa para a
Formação em Saúde:
 ( )"PESQUISADOR ESPECIALIZANDO II", ( ) médico ( )
enfermeiro, Profissional de nível superior, sem vínculo empregatício
com a SEMSA, com a disponibilidade de 40h semanais para imersão
em Estratégia Saúde da Família, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos reais);
 ( )"PESQUISADOR ESPECIALIZANDO III", ( ) médico ( )
enfermeiro, Profissional de nível superior, com vínculo empregatício
com a SEMSA, com a disponibilidade de 30h semanais para imersão
em Unidade Básica de Saúde, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais);

 ()"PESQUISADOR ESPECIALIZANDO IV",( ) médico ( )
enfermeiroProfissional de nível superior com vínculo empregatício
com a SEMSA, com disponibilidade para imersão em Unidade Básica
de Saúde por mais 20h semanais, no valor de R$ 2.400,00 (Dois mil
e quatrocentos reais);
 ( )"PESQUISADORESPECIALIZANDO V”, ( ) médico ( ) enfermeiro,
Profissional de nível superior com vinculo empregatício com a
SEMSA, com disponibilidade para imersão em Unidade Básica de
Saúde por mais 12h semanais, no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e
duzentos reais);
CLÁUSULA TERCEIRA –DO PAGAMENTO DE BOLSAS
O pagamento da bolsa ocorrerá no período de vinte e quatro (24) meses,
improrrogáveis, mediante o cumprimento das obrigações e
responsabilidades inerentes ao Programa.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
PESQUISADORESPECIALIZANDO
No ato de adesão deste termo o pesquisadorespecializando assume os
seguintes compromissos e responsabilidades:
4.1. Exercer com zelo e dedicação as atividades educacionais teóricas e
práticas, com ênfase ensino-serviço-comunidade;
4.2. Observar as leis vigentes, bem como as normas regulamentares do
Programa;
4.3. Cumprir as instruções do preceptor, tutor, gestor local do serviço e
regras definidas pela Coordenação do Programa;
4.4. Atender com presteza e urbanidade os usuários do SUS;
4.5. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio
público;
4.6. Cumprir a carga horária fixada para as atividades do Programa;
4.7. Tratar com urbanidade os demais profissionais da Secretaria e
colaboradores do Programa;
4.8. Elaborar em conjunto com preceptor e gestor local do serviço, o
plano de trabalho individual, contendo o planejamento e pactuações para
o desenvolvimento das atividades inerentes ao Programa;
7.9. Levar ao conhecimento do preceptor, tutor e/ou da Coordenação do
Programa, dúvidas quanto às atividades práticas voltadas a integração
de ensino-serviço-comunidade, bem como as irregularidades de que
tiver ciência em razão dessas atividades;
4.10. Cumprir as normas técnico-administrativas da Secretaria Municipal
de Saúde, inerentes a função de bolsista;
4.11. Manter mensalmente atualizadas as informações das atividades
desempenhadas nos Sistemas de Informação padronizados pela
SEMSA;
4.12. Cumprir as atividades práticas na Unidade Básica de Saúde ao
qual foi vinculado no ato de adesão ao Programa.
4.13. Manter seus dados cadastrais atualizados no âmbito do Programa.
CLÁUSULA QUINTA - DAS PROIBIÇÕES
É vedado ao Pesquisador Especializando:
5.1. Ausentar-se das atividades práticas a serem realizadas em
Unidades Básicas de Saúde sem prévia autorização do gestor local do
serviço e/ou preceptor;
5.2. Retirar, sem prévia anuência do gestor local do serviço, qualquer
documento ou objeto do local de realização das ações de aperfeiçoamento;
5.3. Opor resistência injustificada à realização das ações de
aprimoramento que envolvam atendimento ao usuário do SUS;
5.4. Receber valores ou vantagens de qualquer espécie, em razão de
suas atividades no Programa;
5.5. Solicitar remanejamento do cenário de prática ao qual foi vinculado
no ato de adesão ao PROMAIS.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
6.1 O descumprimento dos deveres e responsabilidades, bem como a
incursão em qualquer das proibições constantes das cláusulas quarta e
quinta, respectivamente deste Termo, sujeitará o Pesquisador
Especializando às sanções previstas na Portaria 506/2018GABIN/SEMSA de 10 de setembro de 2018, que instituiu o PROMAIS,
assegurados ao acusado, em qualquer situação, a ampla defesa e o
contraditório na forma das leis pertinentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE
MANAUS
Constituem obrigações da Secretaria Municipal de Saúde e Escola de
Saúde Pública de Manaus:
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7.1.
Ofertar
aos
profissionais
participantes,
curso
de
especializaçãomediante cooperação técnica com a Universidade do
Estado do Amazonas;
7.2. Distribuir os profissionais participantes em Unidades Básicas de
Saúde para desenvolvimento das atividades práticas inerentes ao
Programa, conforme necessidade do SUS;
7.3. Garantir o pagamento da bolsa-formação ao profissional participante
do Programa durante todo o seu período de participação, observadas as
condições do Edital e da legislação pertinente;
7.4. Assegurar o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento
técnico-pedagógico do profissional, conforme diretrizes do Programa e
curso de especialização;
7.5. Adotar as providências técnico-administrativas para execução do
Programa.
CLÁUSULA OITAVA - DO COMPROMISSO
8.1. A ESAP se compromete a disponibilizar aos bolsistas, para consulta
em sua Secretaria, a qualquer tempo, o inteiro teor do Programa Mais
Saúde Manaus, fornecendo, quando requerido, cópia do mesmo às
expensas do requerente.
8.2. O profissional participante do Programa declara conhecer e
atender integralmente as regras da Portaria nº 506/2018GABIN/SEMSA de 10 de setembro de 2018 e as exigênciasdo Edital
001/GR/UEA/SEMSAde 20 de setembro de 2018 e deste Termo de
Adesão e Compromisso, não podendo, em nenhuma hipótese, alegar
desconhecimento.
8.3. O participante declara que todas as informações prestadas são
verídicas, sob pena de perder o direito a participar doPrograma
Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação
pelo Trabalho/PROBES e respectivos Programas, além de responder
civil e criminalmente caso seja constatada qualquer inverdade nas
declarações.
8.4. O profissional participante declara que está ciente da carga horária
do curso, incluindo as atividades práticas, desenvolvidas em imersão em
serviço nas Unidades Básicas de Saúde indicadas pela coordenação,
não podendo ser remanejado até o término do curso.
8.5. O profissional imerso em UBS situadas na zona rural deve priorizar
e cumprir as atividades práticas em consonância com o horário de
funcionamento da Unidade, não podendo ser reduzida a carga horária
estimada para esta atividade.
8.6. O descumprimento das condições, atribuições, deveres e incursão
nas vedações previstas no Programa sujeitará o profissional participante
às penalidades previstas na Portaria 506/2018-GABIN/SEMSA de 10 de
setembro de 2018 e Edital 001/GR/UEA/SEMSA de 20 de setembro de
2018.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
9.1 O presente instrumento terá a vigência de 24 (vinte e quatro) meses,
improrrogáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 O presente Termo de Adesão e Compromisso poderá ser
rescindido, durante o prazo de vigência, por mútuo consentimento ou
unilateralmente por qualquer um dos partícipes, nas hipóteses previstas
na Portaria nº 506/2018-GABIN/SEMSA de 10 de setembro de 2018 e
Edital 001/GR/UEA/SEMSA de 20 de setembro de 2018, mediante
manifestação formalizada encaminhada àDireção da Escola de Saúde
Pública de Manaus.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES
11.1 As eventuais alterações do presente Termo de Adesão e
Compromisso serão realizadas por meio de termo aditivo acordado entre
os partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SOLUÇÃO DE LITÍGIOS
12.1 Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para dirimir quaisquer
conflitos e divergências que se originarem deste Termo de Adesão e
Compromisso.

Manaus, 20 de setembro de 2018.
_______________________________________
(assinatura do Secretário)
_______________________________________
(assinatura da Direção da ESAP)
_______________________________________
(assinatura do bolsista)
ANEXO II – Declaração Negativa de Vínculo de Serviço incompatível
com as exigências no Programa Mais Saúde Manaus
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO DE SERVIÇO
INCOMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS NO PROGRAMA MAIS
SAÚDE MANAUS
Eu,
_______________________________________________,
portador(a) do CPF _____________, RG ________________,
Conselho de Classe nº______________, declaro sob as penas da lei¹,
que não possuo vínculo de serviço e carga horária incompatíveis com as
exigências do Programa Mais Saúde Manaus, conforme Edital
nº 001/GR/UEA/SEMSAde 20 de setembro de 2018.
Manaus, ____de _____________ de 2018.
_______________________________________
(assinatura do bolsista)
_______________________________
1Código

Penal – Falsidade Ideológica Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante: Pena –
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2018 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 155/2018- DIREP/SEMSA
No dia 27 de agosto de 2018, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
material de limpeza para atender às necessidades do Departamento de
Logística da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA,
resultante do Pregão Eletrônico nº. 073/2018-CML/PM, para Sistema
de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência
constante do respectivo Processo Administrativo nº. 2017 1637 8344
assim como os termos da proposta de preços que integram esta ata de
registro de preços, independentemente de transcrição.
O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.
ALFAIA E ALFAIA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
ITEM

02

ID

502438

QTDE UNIDADE

100

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Bombona,
Aplicação:
armazenamento de produtos
químicos / tóxicos, Material(is):
Unidade plástico, Cor: a ser definida, NEWSUL
Capacidade:
20
litros,
Característica(s) Adicional(is):
tampa rosqueável, com alças.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

R$ 34,49

MC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
ITEM

07

ID

500021

QTDE UNIDADE

1.000

E por estarem de pleno acordo, firmam este instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.
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ESPECIFICAÇÃO

Escova Limpeza, Material
Cerdas: nylon liso, Material
Cepa: madeira, Material Cabo:
madeira, Aplicação: limpeza de
chão em geral, Características
Unidade
Adicionais: cabo inclinado em
madeira polida, Dimensões
Cepa: 26 cm x 5 cm x 3 cm (C x
L x A), Dimensão do cabo: 120
cm, variação de ±5%.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

SV

R$ 5,65

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

09

500061

500

Escova Limpeza, Material:
polipropileno, Material Cerdas:
nylon liso, Aplicação: limpeza
de
vaso
sanitário,
Unidade
Características
Adicionais:
com suporte para acomodar a
escova, Dimensão do cabo:
38cm, variação de ± 5%.

ODIM

R$ 3,00
14

13742

4.500

Unidade

R DA S AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP
ITEM

ID

QTDE

UNIDADE

03

93990

200

Unidade

06

502432

100

Unidade

08

500020

1.000

Unidade

12

14468

20.000

Pacote

13

504326

3.000

Unidade

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

BOMBONA, Tipo: Plástica,
Capacidade: 50 litros, com GREIF
alça e tampa removível.
DETERGENTE,
Tipo:
desengordurante, Aplicação
:
limpeza
profissional,
Composição: ph alcalino,
substâncias biodegradáveis,
agentes
tensoativos e
componentes
SEVEN
complementares,Aspecto
GEL
Físico:
líquido
,
Característica
Adicional:
registro no Ministério da
Saúde,
Unidade
de
Fornecimento: embalagem
com 05 litros.
Escova Limpeza, Material
Cerdas: nylon ondulado,
Material Cepa: plástico
texturizado,
Aplicação: LIMPA
limpeza
em
geral, MANIA
Dimensões: 12cm x 6cm x
4cm (C x L x A), variação de
±5%.
Lã de aço, Material: lã de
aço, Peso: 60 g, Unidade de
LIMPPANO
Fornecimento: pacote com 8
unidades.
Vassoura,
Aplicação:
limpeza
em
geral,
Material(is) Cerdas: pêlo
sintético, Material(is) Cabo:
madeira
plastificada,
REGIONAL
Dimensão Cabo: 120 cm de
comprimento, Material(is)
Cepa: plástico, Dimensão
Cepa:
30
cm
de
comprimento.

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Vassoura, Material Cepo:
madeira, Material Cerdas:
piaçava, Material Cabo:
madeira,
Comprimento
Cabo: 1,20 m, Comprimento
Cepo: 40 cm, Espessura REGIONAL
Cepo: 6 cm, Altura Cepo: 6
cm, Aplicação: limpeza em
geral,
Características
Adicionais: com cabo reto e
lixado.

R$ 5,41

Manaus, 27 de agosto de 2018.

R$ 67,90

R$ 30,86

R$ 1,28

R$ 1,12

R$ 4,00

SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP
ITEM

01

04

ID

500065

506506

QTDE

6.000

300

05

506748

35.000

10

501763

24.000

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

Àlcool Gel, Composição:
Álcool Etílico hidratado 70°
INPM, Aplicação: limpeza e
Frasco higienização em geral,
Embalagem: 500g, Normas
Técnicas:
Registro
no
Ministério da Saúde.
Desinfetante
concentrado, perfumado
com ação antimicrobiana,
composição cloreto n-alquil
benzil amôneo (50%).
Tensoativo não iônico,
indicado para limpeza e
desinfecção de
pisos,
paredes,
pias,
banheiros, ralos, esgotos e
superfícies
em
geral.
Bombona Diluição de até 1:200. Com
essências
suaves.
Bombona com 5 litros, em
plástico resistente (que não
estoure no empilhamento),
rótulo com identificação do
produto,
marca
do
fabricante,
data
de
fabricação. Validade do
produto 12 (doze) meses a
contar da data da entrega
do produto.
Detergente
em
pó,
Composição: substâncias
biodegradáveis,
agentes
tensoativos e componentes
complementares, aplicação:
Unidade
limpeza
em
geral,
Fragrância: a ser definida,
Embalagem: 500g, Normas
Técnicas:
Registro
no
Ministério da Saúde.
Flanela Limpeza, Material:
algodão, Cor: a ser definida,
Dimensões: 58 cm x 38 cm
Unidade
(C x L), Características
Adicionais: com acabamento
em overlock.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

FACILITA /
AUDAX

R$ 3,83

FACILITA /
AUDAX

R$ 12,99

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 167/2018 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 167/2018- DIREP/SEMSA
No dia 11 de setembro de 2018, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foram registrados os preços das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisição, pelo menor preço por item, de
material de expediente para atender às necessidades dos
Estabelecimentos Assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 167/2018-CML/PM, para
Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de
referência constantes do respectivo Processo Administrativo nº. 2017
1637 3027 assim como os termos da proposta de preços que integram
esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.
O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.
R DA S AGUIAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA –
EPP
ITEM

ABSOLUTO
/ GUARANI

R$ 1,43

ITATEX

R$ 1,37

ID

QTDE

UNIDADE

01

500637

4.992

Unidade

02

503980

6.000

Unidade
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ESPECIFICAÇÃO
Marcador
Permanente,
Tipo:
pincel,
Ponta:
chanfrada, Cor: a ser
definida,
Características:
tinta à base de álcool,
atóxica, resistente a água,
de rápida secagem.
Marcador Permanente ,
Tipo: caneta, Aplicação:
identificação em CD e DVD,
Escrita: fina, Cor(es): a ser
definida,
Característica
Adicional: tinta a base de
álcool, atóxica, resistente a
água e de secagem rápida.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

BRW

R$ 1,00

BRW

R$ 1,21
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03

04

47359

507559

300

3.000

Estojo

Unidade

Caneta
Hidrográfica,
Material Corpo: plástico,
Tipo Escrita: grossa, Cor:
variadas,
Tipo
Ponta:
poliester, resinas plásticas e
GIOTTO
tinta atóxica à base de água,
Características Adicionais:
com tampa antiasfixiante,
Unidade de Fornecimento:
estojo com 12 unidades.
Prancheta, Material: MDF,
Cor: a ser definida,
Dimensão: 29, 7cm x 21 cm
(A x L), variação aceitável WALEU
de ±5%, Característica
Adicional: com prendedor de
metal.

R$ 6,81

Resolve:
R$ 3,34

T DA S LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
ITEM

05

ID

QTDE

500169

2.000

6. E-mail, recebido em 08.08.2018, emitido pelo Coordenador do CEPUninorte, direcionado ao CMS/MAO, pelo qual solicita a indicação de
01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente deste
Colegiado para participação efetiva do Comitê de Ética em Pesquisa
do Centro Universitário do Norte – UNINORTE;
7. as discussões e as votações ocorridas nesta Plenária.

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
REGISTRADO

Unidade

Tesoura, Material Lâmina:
aço inox, Material Cabo:
polipropileno,
Aplicação:
multiuso, Cor: a ser definida,
Característica Adicionais:
ponta
arredondada,
Dimensão: 13 cm de
comprimento.

JOCAR

R$ 1,35

1. Aprovar, por unanimidade, a indicação da Conselheira
Municipal de Saúde de Manaus Gabriela Imakawa Monteiro da Palma,
para representar este CMS/MAO no Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário do Norte – UNINORTE como representante Titular,
referente ao Mandato 2018-2021.
Manaus, 03 de setembro de 2018.

Manaus, 11 de setembro de 2018.

Homologo a Resolução nº 034/2018, de 03 de setembro de
2018, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de
2005.

RESOLUÇÃO Nº 035 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dispõe sobre a participação de membro da
CIST/CMS/MAO no evento: III Oficina de
Multiplicadores de Vigilância em Saúde do
Trabalhador.

RESOLUÇÃO Nº 034 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a indicação de representante
do CMS/MAO no Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro Universitário do Norte –
UNINORTE.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094
de 09 de janeiro de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária de
2018, realizada no dia 03 de setembro de 2018, considerando:
1. o disposto na Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990;
2. o disposto na Lei Federal nº 8.142 de 28.12.90 que legitima a
participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde;
3. o disposto na Resolução nº 453, de 10.05.2012 do Conselho
Nacional de Saúde;
4. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada
pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007;
5. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, aprovado pelo
Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no DOM nº
4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto nº 3.989, de
26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 26.02.2018;

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094
de 09 de janeiro de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária,
realizada no dia 03 de setembro de 2018, considerando:
1. o disposto na Lei Federal nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990;
2. o disposto na Lei Federal nº. 8.142 de 28.12.90 que legitima a
participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde;
3. o disposto na Lei Complementar nº 141 de 13.01.2012 e no Decreto
nº. 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica
da Saúde;
4. o disposto na Resolução nº 453, de 10.05.2012 do Conselho
Nacional de Saúde;
5. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada
pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007;
6. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, aprovado pelo
Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no DOM nº
4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto nº 3.989, de
26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 26.02.2018;
7. o Requerimento nº 001/2018 – CISTT, emitido em 14.07.2018, pelo
Coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador –
CIST, direcionado ao Secretário Municipal de Saúde de Manaus –
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SEMSA, com cópia ao Presidente do CMS/MAO, pelo qual solicita a
possibilidade quanto a viabilização das despesas de transporte,
translado, alimentação e hospedagem, para o membro desta
Comissão, Conselheiro Silvio Orlon de Castro Chaves, para
participar do evento: III Oficina de Multiplicadores de Vigilância
em Saúde do Trabalhador, que será realizado no período de 18 à
20 de outubro de 2018, no horário de 08 às 17h em João
Pessoa/Paraíba. O pedido se justifica devido o grau de importância
na formação continuada de agentes multiplicadores de vigilância em
saúde do trabalhador no SUS, para esta Secretaria e Conselho
Municipal de Saúde de Manaus;
8. as discussões e a votação ocorridas nesta Plenária.
Resolve:
1. Aprovar, por unanimidade, a participação do
Conselheiro Silvio Orlon de Castro Chaves, como membro da Comissão
CIST/CMS/MAO, para participar do evento: III Oficina de Multiplicadores
de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que será realizado no período
de 18 à 20 de outubro de 2018, no horário de 08 às 17 em João
Pessoa/Paraíba.
Manaus, 03 de setembro de 2018.

3. o disposto na Resolução nº 453, de 10.05.2012 do Conselho
Nacional de Saúde;
4. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada
pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007;
5. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, aprovado pelo
Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no DOM nº
4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto nº 3.989, de
26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 26.02.2018;
6. o Ofício Circular nº 0002/2018 FMT-HVD, recebido em 18.07.2018,
direcionado ao Presidente do CMS/MAO, pelo qual encaminha para
conhecimento e providências o que segue: Portaria nº 0301/2018 –
GSUSAM Diário Oficial nº 33.752 ANO CVVIV, que institui a
Investigação de Óbito por HIV/AIDS, Tuberculose e da Transmissão
Vertical do HIV, da Sífilis e das Hepatites B e C, no âmbito do Estado do
Amazonas e implanta o Comitê Estadual de Investigação de óbito por
HIV/AIDS, Tuberculose e Transmissão Vertical no Estado do Amazonas;
Fluxograma para investigação dos Óbitos por HIV/AIDS, Tuberculose,
Transmissão Vertical do HIV, da Sífilis, das Hepatites B e C; Critérios
para investigação de Óbitos por HIV/AIDS e Critérios de Seleção dos
Casos de Transmissão Vertical a serem investigados; Protocolo para
Investigação de Óbitos por HIV/AIDS; Protocolo de Investigação de
Casos de Transmissão Vertical do HIV; Protocolo de Investigação de
Casos de Transmissão Vertical de Hepatites B e/ou C. Por fim, solicita
a indicação de um Titular e um Suplente para compor o Comitê
Estadual de Investigação de Óbito e Transmissão Vertical conforme
definido na referida Portaria até o dia 31 de julho de 2018;
7. as discussões e as votações ocorridas nesta Plenária.
Resolve:
1. Aprovar, por unanimidade, a indicação da Conselheira
Municipal de Saúde de Manaus Marinélia Martins Ferreira, para
representar este CMS/MAO no Comitê Estadual de Investigação de
Óbito e Transmissão Vertical como representante Titular, referente ao
Mandato 2018-2021.
Manaus, 03 de setembro de 2018.

Homologo a Resolução nº 035/2018, de 03 de setembro de
2018, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de
2005.

Homologo a Resolução nº 036/2018, de 03 de setembro de
2018, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro
de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de 2005.
RESOLUÇÃO Nº 036 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a indicação de representante
do CMS/MAO no Comitê Estadual de
Investigação de Óbito e Transmissão
Vertical.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094
de 09 de janeiro de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária de
2018, realizada no dia 03 de setembro de 2018, considerando:
1. o disposto na Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990;
2. o disposto na Lei Federal nº 8.142 de 28.12.90 que legitima a
participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde;

RESOLUÇÃO Nº 037 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre participação de conselheiro em
Comissões Técnicas Permanentes do
CMS/MAO.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Manaus,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada pela Lei nº. 1.094
de 09 de janeiro de 2007, em sua 8ª Assembleia Geral Ordinária de
2018, realizada no dia 03 de setembro de 2018, considerando:
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1. o disposto na Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990;
2. o disposto na Lei Federal nº 8.142 de 28.12.90 que legitima a
participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde;
3. o disposto na Lei Municipal nº. 066 de 11 de Junho de 1991, alterada
pela Lei nº. 1.094 de 09 de janeiro de 2007;
4. o disposto no Regimento Interno do CMS/MAO, aprovado pelo
Decreto nº 3.838, de 10 de outubro de 2017, publicado no DOM nº
4225 de 10.10.2017, alterado parcialmente pelo Decreto nº 3.989, de
26 de fevereiro de 2018, publicado no DOM nº 4311 de 26.02.2018;
5. o disposto na Resolução nº 010 de 21 de março de 2018 do
CMS/MAO que dispõe sobre o Resultado Parcial do Processo
Eleitoral – CCPE/CMS/MAO – 2017/2018;
6. Requerimento nº 001/2018 – LSS/CMS/MAO, recebido em
24.07.2018, emitido pela Conselheira Municipal de Saúde Lucilene
Soares dos Santos, direcionado ao Presidente do CMS/MAO, pelo
qual solicita, em caráter de urgência, sua inclusão como membro
titular da Comissão de Educação Permanente para Controle
Social – CEPCS/CMS/MAO;
7. as votações e discussões ocorridas nesta Plenária.
Resolve:
a) Aprovar, por unanimidade, a solicitação da Conselheira
Municipal de Saúde Lucilene Soares dos Santos, representante das
Organizações Religiosas, para a inclusão do seu nome, como membro
Titular da Comissão de Educação Permanente para Controle Social –
CEPCS/CMS/MAO, a contar desta data;

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato N. 013/CME/2018
APROVADO pela Resolução Nº 020/CME/2018, de 13.09.2018
EMENTA
Art.1º - CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento da
Educação Infantil nas fases Creche (02 e 03 anos de idade) e Pré-escola
(04 e 05 anos de idade) do CENTRO EDUCACIONAL SOUZA
PEREIRA, situado na Rua Jakarta, 83 – Nova Cidade, Manaus/AM, por
um prazo de 05 (cinco) anos, a contar do início do ano letivo de
2017.
Art.2º - APROVAR o Regimento Escolar do Centro
Educacional Souza Pereira
Art.3º - DETERMINAR a operacionalização do Projeto
Político-Pedagógico e Proposta Curricular.
Art.4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 13 de setembro de 2018.

Manaus, 03 de setembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PORTARIA N.º 110/2018- GS/SEMMASDH
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS/SEMMASDH, no uso
das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,
Homologo a Resolução nº 037/2018, de 03 de setembro de
2018, nos termos do parágrafo 2º, Art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, combinado com o Decreto nº 7.871 de 27 de abril de
2005.

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 8º § Único da
Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos I
e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 4.075, de 16 de maio de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 15.000 (quinze mil reais), conforme
Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto custear despesas complementar com fornecimento de
combustível para este mês de setembro de 2018 e que deverá ser
executada pela Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS
SUPERVISIONADOS PELA SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de setembro de
2018.
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Anexo Único da Portaria nº 110/2018-GS/SEMMASDH
Nº
01

F
08

SF
122

P
A
0011
2011
Total:

ND
339039

FR
0100

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

R$
15.000,00
15.000,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso

PORTARIA 112/2018 - GS/SEMMASDH

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMMASDH, no uso
das competências que lhe conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica
do Município de Manaus e os artigos 236 e 237, caput, da Lei Municipal
nº. 1.118, de 01 de setembro de 1971, e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

PORTARIA N.º 111/2018- GS/SEMMASDH
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS/SEMMASDH, responsável pela Gestão
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, no uso das
atribuições legais conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 8º § Único da
Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,

CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei nº
13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos I
e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 4.075, de 16 de maio de 2018.

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de aprimoramento,
monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida
sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade por intermédio das
Organizações da Sociedade Civil, mediante parcerias;

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
Anexo Único desta Portaria.

Art. 1º – DESIGNAR o servidor Eliandro Celsus Palheta
de Souza – matrícula nº 131.294.4A, e inscrito no CPF sob o nº
660.743.122-49, para a função de Gestor da Parceria celebrada entre
esta Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos
Humanos – SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA, e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
O PEQUENO NAZARENO, que tem por objeto o repasse de recurso
financeiro no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), pelo período
de 12 (doze) meses, para a promoção do projeto social “Acolhimento
Institucional o Pequeno Nazareno”, tudo na forma do Plano de Trabalho
apresentado pela organização da sociedade civil e juntado ao Processo
n° 2017/11908/11954/00627.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto custear despesas complementar com fornecimento de
combustível para este mês de setembro de 2018 e que deverá ser
executada pela Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS
SUPERVISIONADOS PELA SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de setembro de 2018.
Anexo Único da Portaria nº 111/2018-GS/SEMMASDH
Nº
01

F
08

SF
422

P
A
0125
2184
Total:

ND
339039

FR
0229

R$
5.000,00
5.000,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso

Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V - Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMMASDH;
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VI - Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4° – O Secretário da SEMMASDH poderá expedir
normas complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
publicação.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº 08/2018, celebrado em
13/09/2018.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos –
SEMMASDH, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA, e a Organização da Sociedade Civil
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO.
3.OBJETO: O presente Termo tem como objetivo, assegurar o
acolhimento à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e
social, em especial aquelas em situação de moradias nas ruas,
garantindo assistência às famílias, a proteção social e a plena efetivação
dos direitos fundamentais, através de ações sociais que potencializam o
fortalecimento dos vínculos familiares e voluntários, conforme Projeto e
Plano de Trabalho, referente ao Processo nº 2017/11908/11954/00627.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob o n°. 2018NE00038, datada em
03/07/2018, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37702,
Programa de Trabalho: 08.243.0105.2134.0000, Fonte de Recurso:
06100000, Natureza da Despesa: 33503096.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua assinatura.
Manaus, 13 de setembro de 2018.

Processo nº. 2018/11908/11909/00065
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Direitos Humanos – SEMMASDH e a empresa CSS COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME.
Assunto: Dispensa de Licitação.
DESPACHO
Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento
no art. 24, inciso lV da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e art. 7º, § 2º da Lei
Federal nº.13.684/2018, de 21.06.2018, para a contratação da empresa
CSS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-ME, para
aquisição de material de consumo diversos para atender o projeto
humanitário ao fluxo migratório de Venezuelanos na cidade de Manaus.
À consideração do Senhor Secretário Municipal da Mulher,
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH, solicitando
ratificação.
Manaus, 12 de setembro de 2018.

Pelo exposto ratifico, nos termos do Art. 26, da Lei
n.º 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao
Processo n.º 2018/11908/11909/00065, no valor de R$ 631.196,80
(seiscentos e trinta e um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta
centavos).
Manaus, 12 de setembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
EXTRATO DO TACA Nº 12/2018
PROC. 2011/4933/6208/00310 – SEMMAS.
Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 12/2018,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, representada pelo Secretário, o Sr. Antônio Nelson
de Oliveira Junior e IPES INDÚSTRIA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA.
Cláusula Primeira – Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental, o compromissário, obriga-se perante a AUTORIDADE
AMBIENTAL, a adotar as medidas e condicionantes técnicas em relação
a sua atividade e com potencial de impacto no meio ambiente, de modo
a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos
sobre o meio, observando rigorosamente os prazos assinalados,
contados a partir da data da sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO: A qualquer momento este Termo poderá ser
revisto, caso seja constatada alguma irregularidade ou haja o
descumprimento de quaisquer normas impostas
Cláusula Segunda – Por força deste Termo, e como medida compensatória
às infrações ambientais cometidas, a COMPROMISSÁRIA deverá:
1. Cumprir com as exigências descritas no Projeto Básico nº 017/2018
– SEMMAS
2. Esterco de ave, saco com 30kg.
O material deverá ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a
contar da data da assinatura do TACA, devendo a COMPROMISSIÁRIA
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ainda, arcar como as despesas relativas ao seu transporte, a ser
entregue no Viveiro da SEMMAS, localizado no Campus Manaus Zona
Leste, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas – IFAM (antiga Escola Agrotécnica), de 8h às 16h.
Cláusula Terceira - Reduz-se em 70% (setenta por cento) a multa
aplicada nos Autos de Infração de nº 004158, no patamar de 251
(duzentas e cinquenta e uma) UFMs, comprometendo-se a
COMPROMISSÁRIA a efetuar o pagamento de 30% (trinta por cento), a
serem pagos após cumprimento da cláusula segunda, por meio do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, contados do seu recebimento pela COMPROMISSÁRIA,
com recolhimento ao Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio
Ambiente – FMDMA.
Clausula Sexta - O não cumprimento deste Termo implicará na remessa
do processo administrativo à SEMEF para cobrança administrativa e,
posteriormente, à Procuradoria Geral do Município – PGM, para
competente registro em dívida ativa, com cobrança executiva das
obrigações dela decorrentes, como título executivo extrajudicial, na
forma do disposto no art. 585, II, do Código de Processo Civil e do artigo
152, §§ 2° e 3°, da Lei n. 605/2001, de acordo com a nova redação dada
pela Lei n. 1815/2013, sem prejuízo das demais sanções administrativas
aplicadas á espécie.
Clausula Sétima - O prazo de vigência deste Termo é condicionado ao
seu cumprimento integral, que não poderá ultrapassar o prazo
estabelecido na Clausula Segunda, a contar da data da sua assinatura.

Clausula Sexta - O não cumprimento deste Termo implicará na remessa
do processo administrativo à SEMEF para cobrança administrativa e,
posteriormente, à Procuradoria Geral do Município – PGM, para
competente registro em dívida ativa, com cobrança executiva das
obrigações dela decorrentes, como título executivo extrajudicial, na
forma do disposto no art. 585, II, do Código de Processo Civil e do artigo
152, §§ 2° e 3°, da Lei n. 605/2001, de acordo com a nova redação dada
pela Lei n. 1815/2013, sem prejuízo das demais sanções administrativas
aplicadas á espécie.
Clausula Sétima - O prazo de vigência deste Termo é condicionado ao
seu cumprimento integral, que não poderá ultrapassar o prazo
estabelecido na Clausula Segunda, a contar da data da sua assinatura.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DANIEL TOMIASI torna público que recebeu da SEMMAS a LMO
Nº 091/2018 sob o processo nº 2013/15848/15875/00551, que autoriza a
atividade Comercialização de Combustíveis, com a finalidade de
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores –
composto por 04 (quatro) tanques de armazenamento, sendo 02 (dois)
plenos com capacidade individual de 30m³, sendo 01 (um) bipartido
15/15m³ e 01 (um) pleno de 15m³, totalizando 105m³ e Bloco de
Serviços, com validade de 36 meses, sito na Av. Torquato Tapajós,
Nº 9.475 – Tarumã – Manaus/AM.

Manaus, 11 de setembro de 2018.

EXTRATO DO TACA Nº 13/2018
PROC. 2015/15848/15868/00007 – SEMMAS.
Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 13/2018,
celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, representada pelo Secretário, o Sr. Antônio Nelson
de Oliveira Junior e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU.
Cláusula Primeira – Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental, o compromissário, obriga-se perante a AUTORIDADE
AMBIENTAL, a adotar as medidas e condicionantes técnicas em relação
a sua atividade e com potencial de impacto no meio ambiente, de modo
a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos
sobre o meio, observando rigorosamente os prazos assinalados,
contados a partir da data da sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO: A qualquer momento este Termo poderá ser
revisto, caso seja constatada alguma irregularidade ou haja o
descumprimento de quaisquer normas impostas
Cláusula Segunda – Por força deste Termo, e como medida compensatória
às infrações ambientais cometidas, o COMPROMISSÁRIO deverá:
1 - Cumprir com as exigências descritas no Projeto Básico nº 006/2018 –
DEAP/SEMMAS.
Apresentar Nota Fiscal da compra de 1.000 M² de GRAMA tipo
esmeralda em placa ou rolo para jardim.
O material deverá ser entregue no prazo de 03 (três) meses, a contar da
data de assinatura do supracitado Termo, bem como arcar com as
despesas relativas a seu transporte, a ser entregue no local definido pelo
setor solicitante desta SEMMAS, da seguinte forma: 400m² no 1º mês,
300m² no 2º mês e 300m² no 3º mês.
Cláusula Terceira - Reduz-se em 50% (cinquenta por cento) a multa
aplicada no Auto de Infração de nº 009186, no patamar de 251
(duzentas e cinquenta e uma) UFMs, comprometendo-se o
COMPROMISSÁRIO a efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por
cento), a serem pagos após cumprimento da cláusula segunda, por meio
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, contados do seu recebimento pelo COMPROMISSÁRIO,
com recolhimento ao Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio
Ambiente – FMDMA.

PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de setembro de 2018.

FÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMC nº 004/2018 sob o
processo nº 2017.15848.15875.0.001499, que autoriza a atividade
COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a finalidade de
VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE
COMBUSTÍVEIS COMPOSTO POR 04 (QUATRO) TANQUES
SUBTERRÂNEOS, SENDO 01 (UM) PLENO (30m³) DOIS BIPARTIDOS
15/15 (60m³) E UM TRIPARTIDO (10/10/10) TOTALIZANDO 120m³ EM
UM TERRENO DE 4.115.53m², COM ÁREA PREVISTA A SER
CONSTRUÍDA DE 814,93m², com validade de 12 meses, sito na
AVENIDA BRASIL, N° 3523 – SANTO ANTÔNIO, Manaus - Amazonas.

MATHEUS RIBEIRO FERNANDES torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO n˚ 063/2018 sob o processo n˚ 2018.15848.
15875.0.000777, que autoriza a atividade SERVIÇO, com a finalidade de
funcionamento do Sistema Sonoro do Veículo FORD/KA FLEX, cor
PRETA, placa NOY-1854, de propriedade de MIGUEL CARRATTE
NETO para realização de "PROPAGANDA VOLANTE", com validade de
12 meses, sito na ÁREA URBANA DE MANAUS, Amazonas.

ROSINALDO PONTES DE SOUZA torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO nº 064/2018 sob o processo n˚ 2018.15848.
15875.0.000778, que autoriza a atividade SERVIÇO, com a finalidade de
funcionamento do Sistema Sonoro do Veículo FIAT/STRADA
ADVENTURE CD, Cor PRATA, Placa NOZ-4767, de propriedade de
RICARDO CARRATE para realização de "PROGAGANDA VOLANTE",
com validade de 12 meses, sito na ÁREA URBANA DE MANAUS,
Amazonas.

DOM | Edição 4445 | Página 38

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº. 047/2018-GS-SEMJEL
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o
inciso II do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 121 da Lei nº. 1118,
de setembro de 1971,
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 056/2017-GSSEMJEL, de 01/12/2017, publicada no DOM nº. 4268, de 20/12/2017,
RESOLVE
ALTERAR o usufruto das férias (2017/2018), do servidor
abaixo identificado para o período especificado, conforme segue, por
motivo de necessidade de serviços:
Nome
BRENO ROCHA REIS

Matrícula
131.319-3 A

Escala
Outubro/2018

Para:
Data oportuna

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.
Manaus, 17 de setembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE LIMPEZA URBANA
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços Nº. 005/2015.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP e a empresa MZF
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do contrato original, referente à “Contratação
de Pessoa Jurídica especializada no serviço de locação de 02 (dois) veículos,
tipo VAN, potência mínima de 114 cv, ano/modelo a partir de 2013, movida a
diesel, capacidade mínima para 16 lugares, ar condicionado, direção
hidráulica, CD player, rádio AM/FM, cortinas em todas as janelas, poltronas
reclináveis com cinto de segurança, com tacógrafo, sirene de ré e todos os
equipamentos obrigatórios, com motorista e sem combustível, com
manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, conforme o item 01 da
Ata de Registro de Preços Nº. 008/2014 – SEMULSP, referente ao Pregão
Presencial Nº. 143/2014 – SLLP/CML/PM”.
4. VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho Nº. 2018NE00551,
à conta da rubrica orçamentária: Programa de trabalho nº
15.452.0037.2054.0000, Fonte: 01000000, Natureza da Despesa:
33903718, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor da
empresa MZF COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
LTDA., remanescendo o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e
cinco mil reais) a ser empenhado no restante do contrato.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses,
a contar de 1/10/2018 até 1/10/2019.
Manaus, 19 de setembro de 2018.
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS
PORTARIA Nº 086/2018-DLF/SUP/SMTU
O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação
vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados por órgãos e entidades quando da concessão de
descentralização de créditos orçamentários;
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 8º Parágrafo
Único da Lei Municipal nº 2.293, de 03 de janeiro de 2018,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 14, incisos I
e II e art. 15, do Decreto Municipal nº 4.075, de 16 de maio de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, no valor total de R$ 61.687,77 (sessenta e um
mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos),
conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto custear o Reconhecimento de despesas com a implantação
dos Abrigos do sistema BRS, localizados na Av. Constantino Nery e Av.
Torquato Tapajós e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora
Executora 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- SEMINF.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 3 de setembro de 2018.
Anexo Único da Portaria nº 086/2018-DLF/SUP/SMTU
Nº
01

F
15

SF
453

P
A
0127
1058
Total:

ND
449092

FR
0100

R$
61.687,77
61.687,77

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 18 de setembro de 2018
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS, no uso de suas atribuições legais, e,

ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato n.º 006/2018 - SMTU, celebrado
em 30/08/2018.

CONSIDERANDO o teor da ata apresentada pela
Pregoeira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018-CL/SMTU
– que tem por objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES LUDICAS EDUCATIVAS, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS EXIGENCIAS
CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO SOCIAL DESTA
SUPERINTENDENCIA.

CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Superintendência
Municipal de Transportes Urbanos - SMTU e a empresa Marca Brasil
Comércio e Serviços Gráficos Ltda.

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a deliberação da Pregoeira constante da
ata do procedimento acima referido.
II – ADJUDICAR a empresa: R DA S AGUIAR COM. DE
MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, vencedora do certame com valor total
de R$ 41.019,77(Quarenta e um mil, dezenove reais e setenta e sete
centavos). Gabinete do Superintendente Municipal de Transportes
Urbanos – SMTU, em 18 de setembro de 2018.
Manaus, 18 de setembro de 2018

OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA, obriga-se a
entregar a CONTRATANTE, mediante confecção e fornecimento de carimbo,
conforme especificados nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12 da Ata de Registro de
Preços nº. 0017/2018-CML/PM, bem como na quantidade estimada no
Termo de Referência do PAD 2018/14908/14933/00073-SMTU.
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura e poderá chegar ao seu
termo final com a entrega de todo objeto e consequente liquidação da
despesa.
VALOR ESTIMADO: O valor total estimado do presente Contrato
importa a quantia de R$ 10.687,73 (dez mil, seiscentos e oitenta e sete
reais e setenta e três centavos) de acordo com a proposta vencedora,
ata circunstanciada, planilha demonstrativa de lances verbais e outros
documentos que integram este contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas parcialmente sob a Nota de Empenho nº.
2018NE00385, datada de 10/08/2018, no valor de R$ 4.226,37 (quatro
mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), à conta da
seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária 54201 Programa
de Trabalho 15.122.0011.2012.0000 Fonte de Recursos 02940000
Natureza da Despesa 33903016 e saldo remanescente será empenhado
conforme liberação de cota.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS, no uso de suas atribuições legais, e,

FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato decorre do Despacho do Sr.
Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno, às fls.52 do PAD n.º 2018/14908/14933/00073-SMTU, datado de
16/05/2018, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL N°. 100/2018CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus nº. 4367,
de 21/05/2018, bem como, da Ata de Registro de Preços n.º 0017/2018DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, publicado no Diário Oficial do Município
nº. 4370, de 24/05/2018.
Manaus, 30 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO o teor da ata apresentada pela
Pregoeira, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018-CL/SMTU
– que tem por objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a deliberação da Pregoeira constante da
ata do procedimento acima referido.
II – ADJUDICAR a empresa: ADZ DO NORTE LTDA,
vencedora do certame, com valor total de R$ 65.119,70 (sessenta e
cinco mil, cento e dezenove reais e setenta centavos). Gabinete do
Superintendente Municipal de Transportes Urbanos – SMTU, em 18 de
setembro de 2018.
Manaus, 18 de setembro de 2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA
ADMINISTRATIVA Nº 001/2018 – SMTU.
O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS - SMTU, no exercício da competência que lhe confere o art.
128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus c/c Decreto
publicado no Diário Oficial do Município nº 4255, de 30 de novembro de
2017;
CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
n.º 047/2018 - DVPOF/SMTU;
contraditório;

CONSIDERANDO

o

princípio

constitucional

do

CONSIDERANDO o fracasso na tentativa de entrega das
respectivas cobranças.
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
NOTIFICA:
I. Os contribuintes abaixo relacionados a quitarem seus
débitos no prazo de 05 (cinco) dias;
SEQ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

NOME DO CONTRIBUINTE
2000 TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
A S TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA ME
A. C. BACELAR
A. CAVALCANTE DE OLIVEIRA
A.C. MILON
ABS TRANSPORTES LTDA
ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADELSON ABREU DA CRUZ
ADRIANO RODRIGUES DE FREITAS
AFRANIO DOS SANTOS GOMES
AGATA CORREA ROCHA
AGNELO DA SILVA MARTINS
AGOSTINHO RAMOS DE MORAES FILHO
AGUSTINHO ROCHA MARQUES
AILTON BATISTA DE LIMA
ALBERTINA PONTE DE PAULA
ALCIDERLAN FIGUEIREDO DA COSTA
ALCIDES CARNEIRO GALVÃO
ALCINEI MESQUITA DO NASCIMENTO
ALCINEY DOS SANTOS PINHEIRO
ALDENILSON DE SOUZA ARAUJO
ALDERNEY LIMA DO NASCIMENTO
ALDO SANDER TORREZ SILVA
ALDREM CABRAL MOURÃO
ALESSANDRO JUVENAL SAPUCAIA
ALEXANDRA DA SILVA DEMETRIO
ALEXANDRE GUIMARÃES DA SILVA
ALEXSANDER BARROSO LOPES
ALISSON RODRIGUES DA COSTA
ALLAN KARDEC NASCIMENTO DA SILVA
ALMIR MENEZES DE BRITO
ALNIR ALVES MEDEIROS
ALRICLEY DA SILVA CORREA
ALTAMIR DE SOUZA MORAES
ALZIMAR MIRANDA DA COSTA
AM LOG TRANSPORTE LTDA-ME
AMAZONIA SAUDAVEL GENER ALIM. LTDA
AMOS SOARES TEIXEIRA
ANA ANTONIA DE LIMA
ANDRE DA SILVA RABELO
ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA
ANDRE LUIS SOUZA CRUZ MELO
ANDRE ROCHA CAMPELO
ANDRE SOUZA RABELO
ANDRE TELES BRASIL
ANDREA JOVINA DE CASTILHO
ANDREY PINHEIRO DE OLIVEIRA
ANDREZA BRITO DE SOUZA
ANDRIS PRESTES ORAN
ANGELA MARIA DE CASTRO DUTRA
ANGELA MARIA LINGOSKI
ANNA TATIANA DOS SANTOS COLARES
ANSELMO PINHEIRO NOGUEIRA
ANTONIA CARDOSO DE CASTRO
ANTONIO ALVES DA COSTA
ANTONIO C. DE MIRANDA
ANTONIO CARLOS SERGIO SOARES
ANTONIO CLAUDIO DA P. ARAUJO
ANTONIO DE SOUZA MENDONÇA
ANTONIO EVINALBA RAFAEL DA COSTA
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO
ANTONIO GONÇALVES PINTO
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
ANTONIO JOSE MENDES DA SILVA
ANTONIO MARCOS M. PEREIRA
ARAGUAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ARIOLINO BONFIM SARAIVA
ARISTEILON DOS SANTOS SILVA
ATEM´S DIST. DE PETROLEO LTDA
ATT- AMAZONAS TRANSPORTE TURISMO LTDA
AUGUSTO CESAR MARIALVA DE ALMEIDA
AUTO ESCOLA METROPOLITANA LTDA ME
AUTO ESCOLA NELY LTDA-ME
AUTO ONIBUS LIDER LTDA
BB DO N ARAUJO ME
C Z TRANSPORTES & PREST. DE SERVIÇOS LTDA
C. A OLIVEIRA DA SILVA
CLEBSON ANTONIO R DOS SANTOS
CLEDIOMAR DA SILVA
CLEMILSON BARBACO DO NASCIMENTO
CLEUCIANE CLAUDIA N SIQUEIRA
CLEUNIZIO BATISTA VIANA
CLODOALDO DE OLIVEIRA NETO
CLODOMIR MARTINS LOPES- ME
COÊLHOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
COLUMBIA COMERCIO DE ALIMENTOS
COOP. DE TRABALHADORES DE CFC DO AM.
CRISTIANE DOS SANTOS MAIA
CRISTIANO DOS SANTOS RAMIRES
CRISTIANO ROCHA LIMA SILVA
CRISTIVÃO P. P. FILHO
D 5 ASSESSORIAS E SERVIÇOS LTDA
DAGMAR CHAVES DOS SANTOS
DAIRCE RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ
14.206.858/0001-11
84.663.798/0001-41
01.926.905/0001-50
05.472.469/0001-47
63.653.331/0001-40
01.475.160/0001-50
13.661.410/0001-25
778.844.262-34
345.310.172-34
84.109.321/0001-19
314.523.962-72
276.602.732-72
745.205.392-34
465.202.362-68
566.378.962-68
514.226.382-00
321.691.672-34
116.987.562-91
015.354.332-99
025.291.032-08
648.410.902-82
435.607.842-04
001.554.952-67
511.092.202-00
508.733.262-53
992.856.812-04
888.342.042-04
03.599.113/0001-43
003.542.132-02
241.220.682-15
342.989.832-34
078.407.052-00
825.105.042-15
273.740.682-04
660.633.102-15
09.531.610/0001-96
11.297.368/0002-60
407.292.812-72
698.342.452-20
634.377.162-04
006.763.092-83
445.263.932-15
567.368.002-34
656.337.762-91
787.912.192-72
771.424.112-87
961.520.012-34
892.027.912-87
847.122.872-68
309.380.902-91
593.721.841-87
772.458.222-04
343.044.872-72
192.606.952-87
615.274.912-34
967.625.352-91
788.046.202-34
668.099.832-87
274.229.842-87
636.393.002-20
230.721.562-04
596.171.012-20
192.656.542-87
397.608.803-00
344.855.623-87
357.507.152-72
05.296.005/0001-27
469.370.562-49
531.786.292-20
03.987.364/0001-03
15.804.495/0001-89
911.780.962-20
18.145.548/0001-95
84.459.130/0001-87
06.174.067/0001-29
07.229.832/0001-23
05.196.082/0001-05
05.285.829/0001-00
011.596.702-85
609.252.642-53
800.199.782-00
959.967.292-53
405.576.692-00
733.604.812-91
11.936.157/0001-40
04.540.678/001-18
05.392.970/0001-01
07.560.354/0001-30
994.345..472-53
016.430.482-79
636.761.252-15
392.734.092-91
03.129.860/0001-18
347.089.442-68
335.865.002-20

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

DAIZA RODRIGUES DAS CHAGAS
DANGELO DO NASCIMENTO SILVA
DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
DANIEL MARTINS COSTA
DANILO CHAVES RIBEIRO
DARCICLEUBER DE ABREU PINHEIRO
DARLEM DAYANA S. DA CONCEICAO
DAVID DO NASCIMENTO LOPES
DAVID HEDSON ROCHA DOS SANTOS
DELCIVANE EVARISTO DA SILVA
DELCYLANDIA BARDALHES DA SILVA
DIEGO JOSE YARED LEITE
DIEMERSON DA SILVA NASCIMENTO
DIOLENO NOBREGA SILVA
DOMINGOS CUSTODIO DUARTE
DOMINGOS JOSE DE SOUSA
DOMINGOS SANTOS LACERDA
DONISON BRITO DOS SANTOS
E B DOS SANTOS TRANSPORTES
EBERVAL DE SOUZA DANTAS
EBSON FRANCISCO DE SOUZA
EDICIVAL MEDEIROS ROCHA
EDICLEUSO FONTELLES PONTELA
EDILENE DE ALMEIDA DIAS
EDILMA GAMA
EDINELSON GAMA
ELIJANE RODRIGUES SOMBRA/ME
ELIPHAS DE CASTRO ALMEIDA
EMPRESA DE TRANSPORTE ANA PAULA LTDA
EVANDRO LIMA RODRIGUES
EXPRESSO COROADO LTDA
FABIANO PEREIRA LIMA
FABIO HENRIQUE AZEVEDO CORREA
FABIO SALES GOMES
FABRICIO FERREIRA DE SOUSA
FABRICIO WANDERSON MAIA DE OLIVEIRA
FAUSTINO BRENO L DE SOUZA
FERDINANDO PEREIRA COSTA
FLAVIA CAROLINA C DE MELO
FLAVIO HUMBERTO CUNHA
FLORACY SANTOS DE SOUZA
FRANCISCA DA SILVA SARAIVA
FRANCISCO CARLOS URBANO FREIRE
FRANCISCO CLEMILDO DE LIMA SOUZA
FRANCISCO EDSERGIO NUNES DA SILVA
FRANCISCO EMIDIO ALVES BEZERRA
FRANCISCO JORGE TAVARES FEIJÃO
G P PINTO BATISTA – ME
GENIVALDO BATISTA ARAUJO
GEOVAN DOS SANTOS SILVA
GERALDO ALVES DE SOUZA
GERONILSON BARBOSA DA SILVA
GILCIMAR DE JESUS SOARES COSTA
GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS
GLADSTON HALLEY FURTADO LUCENA
GLEIZIANE CARVALHO DA SILVA
GLOBAL GNZ EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA
GUISEPPE MODICA AMORE NETO
I.B. TRANSPORTES LTDA
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA
IVANIR SILVA SOARES
IVETE BASTOS GALDINO
IZABEL MARIANA S. DAS MERCES
J L ARAUJO
J.R FARIAS GATO ME
JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA
JACKSON RITA G. OLIVEIRA-ME
JACO VASCONCELOS ROCHA
JACSON MANOEL ROCHA BARRETO
JAILSON DA SILVA BARBOSA
JAILSON SANTOS DE ALMEIDA
JAIR PEREIRA VIEIRA
JAMIL DA SILVA MONTEIRO
JAMILSON NEY BARBOSA SENA
JANDER LEONARDO LIMA JUNIOR
JANE COELHO TEIXEIRA
JAQUES FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
JEAN RODRIGO FARIAS GATO
JOSE ELIAS VALENTE
JOSE FIGUEIREDO
JOSE VITOR COSTA SOUSA
JULIELSON CALIXTO VASCONSELOS
KARLEM REGINA DA SILVA FERREIRA PORTO
LACERDA TUR TRANSPORTE LTDA
LEÃO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS LTDA
LINDOMAR DA SILVA GASPAR ME
LUCIANA ANTONIA MELO DE SOUZA
M.A. DE O.SANTOS/M S TRANSPORTES
MANUEL PEREIRA MARTINS
MARCILENE B. DE LIMA-ME
MARIVALDO PUNGITORIA DE SOUZA
MARIVALDO RAIMUNDO ALVES DA SILVA
NESTOR BANDEIRA FILHO
NILCIANE BTISTA DOS SANTOS
NILL MARLON TIAGO BANDEIRAS
NILTON CESAR FONSECA LEÃO
NILZE RODRIGUES DE LIMA
NIVEA MARIA DE S LITAIFF
NORTE SANTOS S DE LIMP LTDA EPP
NOVA ONDA COM E CONS DE VEIC LTDA
NOVAK PATRICIA MUNHOZ CABANILLAS
ORLANDO DE SOUZA
ORLENS CARLOS DA SILVA
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003.535.982-08
768.977.882-87
881.756.932-15
092.767.692-34
777.794.363-49
747.403.422-00
007.413.052-83
023.783.262-38
684.949.632-87
944.404.252-91
901.441.552-49
930.985.532-00
005.670.762-29
629.880.852-34
006.260.052-48
237.502.863-53
358.507.442-15
926.142.992-00
16.715.440/0001-65
405.487.912-87
833.102.661-68
583.128.702-53
944.151.612-00
840.039.362-72
601.950.532-49
641.147.242-49
04.370.435/0001-89
148.437.902-06
03.687.446/0001-24
315.096.222-68
12.393.289/0001-35
719.009.182-34
631.108.142-34
354.128.444-72
877.821.892-68
647.517.082-87
009.211.512-84
717.666.262.20
618.056.102-87
334.902.602-87
600.855.412-49
383.550.942-04
000.778.642-55
435.826.212-00
012.016.162-12
00.407.267/0001-06
518.795.062-20
19.256.400/0001-90
230.114.242-68
801.513.102-20
200.909.432-87
763.771.302-44
275.198.132-15
009.469.002-21
02.677.757/0001-40
001.940.072-19
12.965.097/0001-56
05.487.855/0001-02
10.692.487/0001-74
13.484.296/0001-05
313.625.402-34
407.537.942-68
778.985.832-72
15.806.839/0001-99
26.833.280/0001-02
715.755.372-49
01.067.683/0001-67
054.767.802-97
693.460.702-34
431.274.442-49
642.176.712-53
136.277.082-53
743.888.782-00
601.457.062-49
591.719.102-63
654.342.692-68
445.208.752-34
579.639.162-34
367.468.002-53
078.494.862-34
150.179.822-72
10.306.750/0001-40
788.441.692-15
14.829.507/0001-67
07.148.868/0001-82
21.061.334/0001-45
568.384.252-20
04.785.385/0001-09
042.910.852-49
13.452.400/0001-80
463.995.772-68
214.079.242-49
291.744.304-91
034.246.392-65
981.263.422-34
369.988.502-04
575.163.322-91
476.581.262.68
17.062.330/0001-04
08.489.400/0001-14
768.742.652-53
199.771.072-20
718.177.512-04

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

OSMAR DA SILVA CARNEIRO
OSMAR FARIAS DE SOUZA
OSNILDO FERREIRA DE SOUZA
OTACILIO GOMES TAVEIRA FILHO
PATRICIA GOMES CINDA KATAKI
PAULA SUELLEN PANTOJA
PAULINO DE OLIVEIRA PRAIA
PAULO DE TARCO M CARDOSO FILHO
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
PAULO JOSE SANTOS DA SILVA JUNIOR
PAULO MARCELO DOS SANTOS
PAULO MARCELO DOS SANTOS DANTAS
PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA
PEDRO DOS SANTOS VIERA
PEDRO FARIAS DIAS
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
POTÊNCIA SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA
R DE MOURA MELO & CIA LTDA
RAIMUNDO CAVALCANTE PEREIRA
ROBSON DE SOUSA ABREU
RONDONIA TRANSPORTES LTDA
RUY DOS SANTOS MARQUES
SÃO JORGE TRANSPORTES ESPECIAIS S/A
SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A
TERRAMAR TRANSPORTE COMERCIO E TURISMO LTDA
TRANSFÉ TRANSPORTES ESPECIAL LTDA
TRANSLIMP SERVIÇOS DE TRANSPORTE, LIMP. E ALIMENTAÇÃO
TUCANO´S EXPRESS TRANSPORTES LTDA-ME
VALDA MARIA FARIAS DA SILVA
VANICE DO SOCORRO B PINHO
VCS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA
VIATON TRANSP.ESP. E TURISMO LTDA-ME
WILLIAM NATIVIDADE REIS FONSECA
WILSON DE SOUZA DOS SANTOS
WODY CARLOS ALMEIDA GODINHO

967.321.642-87
052.552.012-00
01.239.339/0001-08
063.223.362-15
663.869.502-91
726.816.912-49
338.203.252-04
004.154.012-32
041.130.802-59
772.041.072-68
628.335.452-15
622.988.522-00
075.834.002-87
406.364.022-15
041.507.593-91
344.885.102-72
02.300.786/0001-98
05.100.402/0001-81
075.248.972-00
421.238.618-63
13.459.935/0001-82
022.760.542-04
63.658.256/0001-00
04.049.497/0129-57
84.472.792/0001-86
03.254.558/0001-91
11.356.611/0001-93
06.926.105/0001-52
272.713.822-91
711.992.092-87
04.371.123/0001-90
09.122.002/0001-28
17.256.249/0001-65
02.405.650/0001-42
026.348.132-87
413.442.002-49
526.915.602-44

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: SMTU
SERVIDOR: VERA LÚCIA CAMINHA BESERRA
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO I – DAS-3
SIT: ( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 17.08.2018
DOM Nº 4424, DE 17.08.2018
UM VEÍCULO CITROEN C-4 PALLAS, PLACA OAF-13412, ANO 2011, VALOR R$ 30.000,00.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 426/2018
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

II. Em caso de quitação do débito, favor desconsiderar a
presente notificação;
III. O não atendimento da presente notificação importa nas
medidas legais cabíveis, tais como, cobrança judicial, custa e honorários
advocatícios.

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,

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

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,

Manaus (AM), 30 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 458/2018, 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 482/2018 –
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 2017/1637/5419, de 14.08.2017,
resolve,

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: SMTU
SERVIDOR: NEUSA MARIA DA CRUZ COLARES
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO I – DAS-3
SIT: (X) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 04/09/2018
DOM Nº 4436, DE 04/09/2018.
UM APARTAMENTO NO CONJUNTO VIVER MELHOR II, QUADRA 46, BL 16, APTO 201,
VALOR R$ 25.000,00.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS
NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS
DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

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 ADENISE LEITÃO BARBOSA, no cargo de ASAuxiliar Administrativo C-09, matrícula 081583-7A, do quadro de pessoal
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos
mensais de R$ 1.500,51 (mil e quinhentos reais e cinquenta e um
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008,
Subsídio
c/c Lei nº 2.270, 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.
Na fração de 8.190/10.950 multiplicada pelo
valor médio apurado, nos termos do art. 40, da
Valor do Provento Apurado
Constituição Federal/88 c/c art. 55 da Lei n°
870/2005.
Total dos Proventos
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Valor
R$ 2.716,67

R$ 2.006,17

R$ 1.500,51
R$ 1.500,51

Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 18 de setembro de 2018.

Processo n° 2018.17848.17891.0.000993
Interessado: MANAUS PREVIDÊNCIA
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
DESPACHO
Considerando o que consta no de processo n.º
2018.17848.17891.0.000993 de interesse da MANAUS PREVIDÊNCIA.
Declaro INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, com
fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93, para pagamento da inscrição da servidora Lydiane da Silva
Padilha, para participação no “VIII Congresso Nacional de Arquivologia
2018” a ser realizado no período de 08 a 11 de outubro de 2018, na
cidade de João Pessoa/PB, no valor total de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais).

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 427/2018

Manaus, 19 de setembro 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,
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 459/2018, 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 481/2018–
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 2018/2287/2908/00624, de 15.08.2018,
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 JOSE MARQUES SOARES, no cargo
de Bibliotecário C-XIII-I, matrícula 006251-0A, do quadro de pessoal da
Procuradoria Geral do Município – PGM, com os proventos mensais
de R$ 2.547,29 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte nove
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Lei nº 286, de 23.05.95, e Lei nº 2.247, de
Vencimento
14.12.17.
Lei nº 590, de 13.03.01, alterada pela Lei nº
CCI Incorp.
630/01.
Lei nº 175, de 10.03.95, e regulamentado
Salário Produtividade
pelo Art. 9º, do Decreto nº 3.077, de
31.10.95.
Lei nº 1.870, de 12.11.86, alterada pela Lei nº
Gratificação de Especialização
205, de 16.07.93.
Total dos Proventos

Valor
R$ 446,42
R$ 650,00
R$ 1.339,26
R$ 111,61
R$ 2.547,29

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 18 de setembro de 2018.

(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços nº 012/2017, a contar de 01.09.2018;
2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2.480, Bairro
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, pessoa jurídica de
direito civil, constituída como associação civil, sem fins lucrativos,
sem fins econômicos, sediada na Rua Tabapuã, n° 540, Bairro Itaim
Bibi, Município de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.600.839/0001-55;
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo visa à prorrogação do prazo de
vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2017, referente
à contratação de agente de integração especializado em programa
de estágio para recrutar, selecionar e administrar o programa de
estágio, com o objetivo de atender as necessidades desta Manaus
Previdência, por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/09/2018, bem
como reajuste da taxa administrativa para R$ 17,20 (dezessete reais
e vinte centavos), com base no IGP-M.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor global do presente Termo
Aditivo importa na quantia estimada de R$ 235.320,00 (duzentos e
trinta e cinco mil trezentos e vinte reais), sendo R$ 230.160,00
(duzentos e trinta mil cento e sessenta reais) referente à Bolsa
Estágio (bolsa e transporte) e R$ 5.160,00 (cinco mil cento e
sessenta reais), referente à taxa de expediente. As despesas
decorrentes do presente Termo Aditivo foram empenhadas por
intermédio da Nota de Empenho n° 2018NE00326, de 22/08/2018,
no valor de R$ 76.720,00 (setenta e seis mil, setecentos e vinte
reais), e Nota de Empenho nº 2018NE00327, de 22/08/2018, no valor
de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais), referente à Bolsa
Estágio e Taxa Administrativa, respectivamente, ficando o saldo
remanescente para o primeiro semestre de 2019, conforme
Cronograma de Desembolso e liberação de cotas orçamentárias, à
conta da rubrica orçamentária: 63703; 09.122.0011.2011.0000 –
Contratação de Serviços para Manutenção Funcional; 02620000 –
Fundo Administrativo; 33503948 – Serviços de Seleção e
Treinamento; 33903915 – Contratos para Agenciamento de
Estagiários.
5. VIGÊNCIA: o presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar de 01.09.2018, sendo a publicação do Extrato no
Diário Oficial de Manaus condição indispensável para sua eficácia.
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
Manaus, 31 de agosto de 2018.

DISPENSO o procedimento licitatório com base no inciso
II, Art. 24 da Lei nº 8.666/93 para contratação direta da empresa D. DOS
SANTOS ROCHA, em caráter de excepcional urgência, para a compra
direta de aparelhos e eletrodomésticos, com o objetivo de atender as
finalidades administrativas desta Autarquia, no valor de R$ 12.169,80
(doze mil cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos).
SUBMETO o presente Despacho à consideração do
Senhor Diretor-Presidente, para fins de ratificação.
Manaus, 20 de setembro de 2018.

(*) Republicado integralmente por ter sido publicada com incorreções no DOM,
datado de 04 de setembro de 2018, edição 4436, página 31.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

Pelo exposto RATIFICO a dispensa de licitação de que
trata o Processo nº 2018.13000.13311.0.000614, de acordo com o inciso
II, Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PORTARIA N.º 006/2018 - AGEMAN

Manaus, 20 de setembro de 2018.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE
MANAUS – AGEMAN, no uso das competências que lhe conferem o art.
128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus e a lai n. 2.265,
de 11 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas
desta AGEMAN, em decorrência da urgência ou outra natureza, com
despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento;
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Ordinária nº 198, de
21 de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.206, de
04 de novembro de 2015.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

RESOLVE:

AVISO DE SUSPENSÃO

I - AUTORIZAR a concessão de adiantamento em
conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso X, § 3º do Decreto nº
3.206, em nome da servidora ADRIANA LUCIA LOBO COELHO, Chefe
de Gabinete, Matrícula nº 131.747-4C; para despesas de caráter urgente
de pronto pagamento e pequeno vulto; no valor total de R$ 4.000,00
(três mil reais); Elemento de despesa: 339039 – Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica R$ 1.000,00 (um mil reais) e 339030 –
Material de Consumo R$ 3.000,00 (três mil reais); dotação orçamentária
04.122.011.2011.0000.339039 e 04.122.011.2011.0000.339030, Fonte
de recursos 210; período de aplicação 30 (trinta) dias contados da data
do recebimento do numerário; prestação de contas em 15 (quinze dias)
contados do término do período de aplicação.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO
ELETRÔNICO N. 214/2018 – (SEMTRAD) CML/PM, cujo objeto
consiste na “Contratação de serviço de auditoria externa”, que seria
realizado no dia 20/09/2018 às 10h00 (horário de Brasília), terá sua
sessão de abertura SUSPENSA para adequações no EDITAL.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h (horário de Brasília).
Manaus, 20 de setembro de 2018.

II – DESIGNAR o Servidor ROOSEVELT DA SILVA LIMA,
Diretor Administrativo e Financeiro, Matrícula 131.704-0B, para atestar o
recebimento dos bens e serviços relativos ao adiantamento.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

AVISO DE ANULAÇÃO

Manaus, 19 de setembro de 2018.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA
DE MANAUS ATRAVÉS DA SUBCOMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
torna público que a TOMADA DE PREÇO N. 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” (SEMINF), será
ANULADA, conforme Parecer de Análise nº 086/2018 – DJCML/PM.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 – Chapada, no horário de
08h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215 6376/6333.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Manaus, 20 de setembro de 2018.

DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta do Processo
nº 2018.13000.13311.0.000614 de interesse da Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Munícipio de Manaus - AGEMAN.
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
ERRATA
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna pública a ERRATA do PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 226/2018 - (SEMSA) CML/PM.
ONDE SE LÊ: (processo nº 2018/1637/3801)
LEIA-SE: (processo nº 2017/1637/3801)
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h (Horário
de Brasília).
Manaus, 20 de setembro de 2018.

RESOLVE: Convocar os seus associados efetivos para participar de
Assembleia Geral Extraordinária especialmente designada para a
escolha dos membros da Administração Executiva (Diretoria), Conselho
Fiscal, Conselho Consultivo e representação junto à FIEAM que ocorrerá
na data de 29/11/2018, entre 09h:00 (nove horas) e 15h:00 horas
(quinze horas), no auditório da FIEAM – Federação das Indústrias do
Estado do Amazonas, sito à avenida Joaquim Nabuco, n.1919, 3º Andar,
Sala de Reuniões, CENTRO, conforme as regras constantes do
Estatuto, a saber: 1 - O prazo para registro de candidaturas para
preenchimento dos cargos disputados em chapa (Presidente, Diretor
Financeiro e 05 Diretorias Executivas) e dos cargos com disputa
individual (Membro do Conselho Fiscal, e Membro do Conselho
Consultivo) será de 30 dias a contar da publicação deste edital,
conforme as regras constantes do Estatuto e as previstas neste edital, as
quais estarão disponíveis na íntegra na home page www.sindusconam.org.br, ou na sede do SINDUSCON-AM.
Manaus, 18 de Setembro de 2018.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO
DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”
AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE
APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” – CL/FDT/PM, torna público que
realizará o seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018-CL/FDT/PM.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto aquisição, pelo menor
preço por item, de Equipamentos para atender a Lavanderia da
Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas, de acordo com as
condições constantes no Edital e seus anexos.
DATA E HORÁRIO: 02/10/2018, às 09:00 horas.
O Edital estará à disposição dos interessados a partir do
dia 21/09/2018 e poderá ser adquirido na COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS”, Rua Dr.
Thomas, 798 - Bairro N. Sra. das Graças, no horário de 08:00 às 16:00h,
de Segunda a Sexta-feira, Telefone 3632-2834.
O DAM para adquirir o Edital encontra-se no site
http://serviços.manaus.am.gov.br, devendo o pagamento ser efetuado
em qualquer agência do Bradesco, no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Manaus, 20 de setembro de 2018.

Publicações Diversas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO
DO AMAZONAS – SINDUSCON/AM, inscrito no CNPJ sob o
n.04.535.704/0001-10, com sede na Avenida Djalma Batista, n., 1719, 7º
andar, salas 709/710, Edifício Atlantic Tower Chapada - Manaus/AM
CEP: 69050-010, nesta cidade de Manaus/AM, neste ato representado
pelo Presidente, Engº. Frank do Carmo Souza, nos termos do artigo no
artigo 17 do Estatuto e do artigo 9º do Regimento Eleitoral, registrados
sob o n. 50.654, livro de protocolo A número 32, em 11 de setembro de
2018, junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Manaus/AM;
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Manaus, quinta-feira, 20 de setembro de 2018
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