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Poder Executivo
DECRETO Nº 4.364, DE 01 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE sobre o Regimento Interno da
Manaus Previdência – MANAUSPREV e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV e art. 128, inc. I, da Lei Orgânica
do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019,
CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral
do Município quanto à regularidade da minuta;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 363/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do
Processo nº 2019/17848/17852/00016,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Regimento Interno da
Manaus Previdência – MANAUSPREV, entidade autárquica integrante
da Administração Indireta do Poder Executivo, reestruturada por meio da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019.

V – realizar a gestão dos atos administrativos, jurídicos,
orçamentários, financeiros e contábeis dos planos de natureza
previdenciária e administrativa;
VI – promover a articulação entre a Instituição e o servidor
público municipal, a fim de mantê-lo informado das ações desenvolvidas;
VII – dotar os órgãos colegiados componentes de sua
estrutura das condições mínimas necessárias para o desempenho de
suas atividades;
VIII – representar institucionalmente o Município de
Manaus perante os órgãos governamentais e agências de
desenvolvimento, nacionais e internacionais, em missões relacionadas
com a Previdência Municipal;
IX – apoiar servidores em missão de interesse da
Previdência Municipal; e
X – coordenar e executar atividades especialmente
designadas pelo Chefe do Poder Executivo, relacionadas com a
Previdência Municipal.
Art. 3º A Manaus Previdência incorporará o planejamento
à sua rotina de gestão e desenvolverá Plano de Ação Anual e
Planejamento Estratégico, ao qual será dada ampla divulgação,
contemplando as ações a serem implementadas, metas para melhoria
de cada processo, responsabilidades e prazos, bem como o
monitoramento qualitativo de seus resultados.
CAPÍTULO III

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 4º A MANAUSPREV, constituída por órgãos e
unidades orgânicas, tem a seguinte estrutura organizacional:

Art. 2º A MANAUSPREV tem por finalidade a administração,
o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS dos servidores públicos do Município de Manaus, incluindo
a arrecadação e gestão de recursos e planos previdenciários, a concessão,
o pagamento e a manutenção dos benefícios.

I – órgãos superiores colegiados de gestão deliberativa:
a) Conselho Municipal de Previdência – CMP; e
b) Conselho Diretor – CODIR.

Parágrafo único. Para a consecução das finalidades
previstas no caput deste artigo, compete à MANAUSPREV:
I – realizar o planejamento, a execução e o controle das
suas atividades finalísticas;

– COMINV;

II – Órgão Colegiado Consultivo: Comitê de Investimentos
III – órgãos de administração superior:

II – atualizar periodicamente os dados cadastrais dos
segurados e beneficiários da Previdência Municipal, viabilizando
condições para avaliações e estudos atuariais;

a) Presidência – PRESI;

III – manter relações institucionais com os órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta e com o Poder
Legislativo, buscando sempre preservar os interesses institucionais da
Previdência Municipal;

c) Diretoria de Previdência – DIPREV.

IV – celebrar convênios e acordos de cooperação com
órgãos públicos ou privados;

b) Diretoria de Administração e Finanças – DIRAFI; e

IV – órgãos de assessoramento direto:
a) Procuradoria – PROJUR;
b) Assessoria de Comunicação – ASCOM;
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c) Assessoria Técnica – ASTEC;

h) a aceitação de doações, cessões de direitos e legados,
inclusive quando oferecidos pelo Município de Manaus a título de
dotação patrimonial;

d) Chefia de Gabinete – CGAB;
e) Auditoria Interna – AUDIN; e
f) Superintendência de Investimentos – SUPINV.
V – ógão colegiado consultivo e de fiscalização: Conselho
Fiscal – COFIS.

i) a prestação de contas anuais a ser remetida ao Tribunal
de Contas do Estado e aos demais órgãos de fiscalização externa;
j) acordos de composição de débitos previdenciários do
Município de Manaus ou da Câmara Municipal de Manaus com o RPPS;
k) a proposta de projeto de lei do plano de carreira, cargos
e remunerações dos servidores da MANAUSPREV;

VI – órgãos de execução:
a) Gerência de Área de Administração e Finanças –
GERAFI, composta pelas seguintes unidades:
1) Setor de Gestão de Pessoas – SGEP;
2) Setor de Planejamento e Orçamento – SPLAN;

l) a Nota Técnica Atuarial e a Regulamentação dos Planos
de Benefícios Previdenciários, de Custeio e a Política de Investimentos;
m) o Plano de Contas, o Plano de Ação Anual e
Planejamento Estratégico;
n) o Parecer Atuarial do exercício, do qual constará,
obrigatoriamente, análise conclusiva sobre a capacidade dos Planos de
Custeio para dar cobertura aos Planos de Benefícios Previdenciários;

3) Setor de Contabilidade – SCONT;
4) Setor Financeiro – SFIN;
5) Setor de Manutenção e Material – SMAT; e
6) Setor de Tecnologia da Informação – STIN.
b) Gerência de Área de Previdência – GEPREV, composta
pelas seguintes unidades:
1) Setor de Atendimento – SATE;
2) Setor de Concessão de Benefícios – SCON;
3) Setor de Manutenção de Benefícios – SMAN;
4) Setor de Arquivo – SARQ;

o) o Relatório Trimestral do órgão de controle interno;
p) os balancetes mensais, assim como o balanço, as
contas anuais da Instituição, e demais documentos contábeis e
financeiros exigidos pela legislação nacional aplicável à previdência
pública;
q) as políticas relativas à gestão atuarial, patrimonial,
financeira, orçamentária, jurídica e à execução do plano de benefícios do
RPPS;
r) a indicação do Auditor-Chefe e do Superintendente de
Investimentos para o quadro de pessoal da MANAUSPREV;
s) a designação dos membros do COMINV;

5) Setor de Compensação Previdenciária – COMPREV; e
6) Setor Psicossocial – PSICO.

t) o Código de Ética da MANAUSPREV;
u) a aprovação ou revisão do regimento interno da
MANAUSPREV ou de qualquer de seus órgãos colegiados;

CAPÍTULO IV

v) as propostas de atos normativos relativos ao RPPS e ao
funcionamento dos órgãos da MANAUSPREV; e

DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS
Seção I
Dos Órgãos Superiores Colegiados de Gestão Deliberativa
Subseção I
Do Conselho Municipal de Previdência
Art. 5º Ao CMP, compete:
I – deliberar sobre:

w) outros assuntos de interesse da MANAUSPREV que lhe
sejam submetidos.
II – adotar as providências cabíveis para a correção de
atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o
cumprimento das finalidades da Autarquia;
III – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação
pertinente ao RPPS;

a) as diretrizes gerais do RPPS;
b) a proposta das diretrizes orçamentárias, do orçamento
anual e do plano plurianual do RPPS;
c) a estrutura organizacional da MANAUSPREV;
d) a gestão operacional, econômica e financeira dos
recursos do RPPS;
e) as propostas e projetos de leis que tratem de alteração
da legislação previdenciária do Município de Manaus;
f) a conveniência e a oportunidade de contratação de
empresas especializadas para a realização de auditorias contábeis e
estudos atuariais ou financeiros;
g) a aquisição, a alienação ou a oneração de bens imóveis,
observada a legislação pertinente;

IV – solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos
sobre aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais
relativos a assuntos de sua competência;
V – garantir o pleno acesso dos segurados às informações
relativas à gestão do RPPS;
VI – acompanhar as metas financeiras e atuariais e os
indicadores de gestão definidos nos Plano de Ação Anual ou
Planejamento Estratégico;
VII – ter acesso aos resultados das auditorias dos órgãos
de controle e supervisão, acompanhando as providências adotadas;
VIII – atuar como última instância deliberativa, em âmbito
administrativo, relativa à gestão do RPPS e à aplicação da legislação
previdenciária;
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IX – definir os critérios que serão observados nos relatórios
produzidos pelo órgão de controle interno, permitindo aferir a sua
qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objeto de
verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance; e
X – velar pelos seus compromissos, diretrizes e objetivos,
buscando, de forma constante e permanente, que a Instituição se
comprometa com a garantia do nível de excelência e de qualidade no
encaminhamento, solução e execução das matérias levadas a seu
exame ou que lhe são pertinentes, buscando assegurar, em suas
decisões, opiniões, votos e atos, a efetividade, o êxito e a garantia de
perenidade da MANAUSPREV.

II – supervisionar a execução de manuais e instruções de
caráter técnico, operacional ou administrativo, de acordo com as
diretrizes aprovadas pelo CMP;
III – aprovar a política de constituição de comissões ou
comitês técnicos para assessorar as ações da MANAUSPREV;
IV – definir diretrizes para elaboração, bem como
aprovar:
a) as metas institucionais;
b) os indicadores de desempenho;

§ 1º O CMP poderá delegar ao CODIR, por meio de
resolução, as competências previstas no inc. I, alíneas c, d, f, k, q e u,
deste artigo.
§ 2º As decisões do CMP serão tomadas por maioria,
exigido o quorum mínimo de 4 (quatro) membros.
compete:

Art. 6º No exercício de suas competências, ao CMP

I – elaborar, publicar e controlar a efetivação do Plano de
Ação Anual e Planejamento Estratégico, estabelecendo os
procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e
os resultados obtidos;
II – conhecer das ações de gestão por meio de relatórios
trimestrais apresentados pelo órgão de controle interno, sem prejuízo de
sua atuação de ofício;
III – aprovar, tempestivamente, o encaminhamento à
Secretária Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno – SEMEF, dos seguintes documentos:
a) relatório das atividades da MANAUSPREV;
b) contas anuais da instituição;
c) pareceres da Consultoria Atuarial, do Conselho Fiscal e,
quando for o caso, da Auditoria Externa Independente; e
d) demais documentos contábeis e financeiros exigidos
pela legislação nacional aplicável à previdência funcional.
IV – elaborar relatório de prestação de contas com a
síntese dos trabalhos realizados e as considerações que serviram de
subsídio; e
V – aprovar seu Regimento Interno.
Art. 7º O CMP contará com o apoio técnico da Auditoria
Interna da MANAUSPREV, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a gestão administrativa, previdenciária, financeira, contábil,
patrimonial e de recursos humanos da instituição e formular as
sugestões pertinentes, podendo ainda:
I – determinar, a qualquer tempo, a realização de
inspeções, auditorias ou tomadas de contas, podendo, para tanto,
solicitar a atuação do Órgão de Controle Interno do Município, ou ainda,
utilizar peritos independentes, se for o caso; e
II – convocar, para participar de suas reuniões, servidor,
dirigente, técnico ou especialista, integrante ou não do quadro de
pessoal da MANAUSPREV, a fim de prestar esclarecimentos ou
assessoramento.
Subseção II
Do Conselho Diretor

c) o Plano de Ação Anual e Planejamento Estratégico;
d) o Programa de Educação Previdenciária;
e) a Política da Segurança da Informação e Comunicação
da MANAUSPREV;
f) o plano de contas e suas alterações;
g) a política de recursos humanos;
h) as propostas de ações relativas à cultura e
responsabilidade socioambientais, bem como fomentá-las no âmbito da
MANAUSPREV;
i) as regras de conduta dos profissionais que atuam na
gestão dos investimentos dos recursos administrados pela
MANAUSPREV e suas alterações; e
j) o Relatório de Gestão Atuarial e o estudo técnico de
aderência, cientificando o CMP.
V – estabelecer, monitorar e aperfeiçoar os controles
internos da gestão, com o apoio dos órgãos competentes;
VI – definir o plano de custeio anual, com base em
avaliações atuariais;
VII – estimular estratégias e mecanismos referentes às
ações de qualidade de vida no trabalho, saúde e integração dos
servidores;
VIII – zelar pelo cumprimento do Código de Ética e
Conduta da MANAUSPREV a fim de assegurar a conformidade com os
procedimentos internos e a legislação com os padrões e as boas
práticas;
IX – zelar pelo fortalecimento e sustentação dos níveis de
credibilidade afetos à MANAUSPREV;
X – institucionalizar a educação previdenciária;
XI – promover a sistematização de práticas relacionadas à
gestão de riscos, aos controles internos e à governança;
XII – formular a instrução das matérias sujeitas à
deliberação do CMP, para sua posterior execução;
XIII – coordenar o atendimento das convocações do
CMP;
XIV – garantir a execução das diretrizes gerais de gestão,
investimento e alocação dos recursos fixadas na Política de
Investimento;

Art. 8º Ao Conselho Diretor - CODIR, compete:

XV – formular diretrizes para o atendimento de demandas
de órgãos de supervisão, fiscalização, orientação e controle interno e
externo;

I – assegurar a execução dos objetivos da MANAUSPREV,
consoante as diretrizes e normas gerais definidas pelo CMP;

XVI – aprovar preliminarmente e remeter ao CMP para
deliberação e ao COFIS para emissão de pronunciamento:
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a) os relatórios da compensação previdenciária, de
acompanhamento de estoque da compensação previdenciária, dos
extratos da movimentação bancária das contas da MANAUSPREV e de
acompanhamento da aplicação de recursos previdenciários;
b) os relatórios gerenciais relativos à execução dos planos,
dos programas e dos orçamentos do RPPS;
c) as hipóteses e premissas atuariais;
d) os demonstrativos e relatórios das avaliações e
reavaliações atuariais obrigatórias; e
e) a Prestação de Contas Anual.

V – propor e definir os ajustes necessários à Política de
Investimentos em curso e aprovar os ajustes propostos pela SUPINV;
VI – aprovar o credenciamento prévio e periódico de
Administradores, Gestores e Distribuidores de Fundos de Investimentos;
VII – zelar por uma gestão de ativos em consonância com
a legislação em vigor e às restrições e diretrizes contidas na política de
investimentos, atendendo aos mais elevados padrões técnicos, éticos e
de prudência;
VIII – examinar e expedir recomendações acerca
de propostas de investimentos ou sobre o redirecionamento dos
recursos;

XVII – aprovar preliminarmente e remeter ao CMP para

IX – aprovar seu Regimento Interno; e

deliberação:
delegadas.

b) a proposta orçamentária anual;

Art. 10. As deliberações, orientações, recomendações e
proposições do COMINV devem ser pautadas sob o enfoque
estritamente técnico e gerencial, ancoradas em informações disponíveis
no mercado financeiro e de capitais, obedecendo às tipicidades e
especificidades de cada produto de investimento sob análise e, ainda,
nos seguintes aspectos:

c) o Plano Anual de Atividades;
d) o Plano de Gestão dos Imóveis destinados por lei à
MANAUSPREV e suas alterações;
alterações;

e) o Regimento Interno da MANAUSPREV e suas

I – cenário macroeconômico;
II – evolução da execução do orçamento do RPPS;

f) a Política de Investimentos da MANAUSPREV;
g) o Relatório Anual de Atividades;
h) a proposta de aceitação de bens e direitos para a
amortização do passivo atuarial do RPPS;
i) a proposta de alienação ou gravame de bens e direitos
integrantes do patrimônio vinculado ao RPPS, sem prejuízo da
satisfação das exigências legais pertinentes;
j) a proposta de aceitação de doações e legados com ou
sem encargos que possam ou não resultar em compromisso econômicofinanceiro para o RPPS;
k) a forma de financiamento do RPPS, observada a
legislação vigente, e
aderência.

X – exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou

a) o Plano Plurianual – PPA e suas alterações;

l) o Relatório de Gestão Atuarial e do estudo técnico de

XVIII – conferir caráter normativo aos pareceres ou outras
manifestações expedidas pela PROJUR, visando unificar entendimento
sobre matéria controvertida no âmbito da MANAUSPREV.
Subseção III
Do Comitê de Investimentos
Art. 9º Ao Comitê de Investimentos - COMINV, compete:
I – acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos
já realizados, com base em relatórios financeiros e gerenciais
apresentados pela Superintendência de Investimentos - SUPINV;
II – propor estratégias de investimentos para um
determinado período ou aprovar a estratégia proposta pela SUPINV,
desde que em consonância com a política de investimentos e com os
limites de investimentos e diversificações estabelecidos na Resolução
CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e alterações;
III – deliberar sobre a proposta da Política de Investimentos
elaborada pela SUPINV, encaminhando, em seguida, ao CMP;
IV – examinar e deliberar sobre propostas de
investimentos, desinvestimento e redirecionamento de recursos;

III – dados atualizados dos fluxos de caixa e dos
investimentos, com visão de curto e longo prazo; e
IV – propostas de investimentos e respectivas análises
técnicas, que devem identificar e avaliar os riscos de cada proposta,
incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional,
jurídico e sistêmico.
Parágrafo único. Todas as deliberações
recomendações do COMINV serão tomadas de forma colegiada.

ou

Art. 11. O monitoramento da carteira de investimentos da
MANAUSPREV e o gerenciamento de riscos realizar-se-á por meio de
relatórios mensais, de responsabilidade da Superintendência de
Investimentos, contendo análises e recomendações sobre as devidas
alocações dos recursos previdenciários que garantam, de forma
prudencial, a otimização da liquidez, segurança, rentabilidade, solvência
e gerenciamento dos riscos envolvidos, tendo por parâmetro a
conjugação das projeções atuariais com o comportamento dos
indicadores dos mercados financeiros e de capitais, que garantam os
benefícios futuros de aposentadoria e pensões aos servidores do
Município de Manaus e seus dependentes.
Art. 12. Os integrantes do COMINV devem
comprovar prévia aprovação em exame de certificação organizado por
entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no
mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo mínimo contemple o
contido no Anexo Único da Portaria nº 519/MPS, de 24 de agosto de
2011.
Seção II
Dos Órgãos de Administração Superior e
dos Órgão de Execução
Subseção I
Da Presidência
Art. 13. Compete à Presidência, titularizada pelo DiretorPresidente, responsável pela representação e supervisão dos serviços
afetos à MANAUSPREV:
I – definir, coordenar e supervisionar as políticas e
atividades da MANAUSPREV sobre a gestão de benefícios, de recursos,
da administração e da educação previdenciária;
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II – coordenar e praticar atos de gestão relativos a recursos
humanos, tecnologia da informação, administração orçamentária,
patrimonial e financeira, visando à racionalização, qualidade e
produtividade da MANAUSPREV;
III – submeter à apreciação do CODIR, do CMP e do
COFIS as matérias afetas à área de competência da MANAUSPREV,
que demandam análise ou deliberação pelos referidos órgãos
colegiados;
IV – coordenar o cumprimento da legislação e das normas
do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, no âmbito de
competência da MANAUSPREV;

finalidade de incorporar elementos facilitadores para a consecução da
missão, dos compromissos e dos objetivos da Instituição;
XIX – exercer competência residual, quando inexistir
atribuição específica de órgão da estrutura organizacional da
MANAUSPREV, e a competência implícita quanto aos atos inerentes às
suas atribuições;
XX – estabelecer, por meio de portaria, o detalhamento
das atribuições, procedimentos e rotinas dos órgãos da Autarquia,
observado o disposto na Lei Delegada nº 01, de 31 de julho de 2013, e
na Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019; e
XXI – exercer outras atribuições previstas na legislação.

V – estabelecer prioridades para as diretrizes
orçamentárias e autorizar a proposta do Orçamento Anual e do Plano
Plurianual da MANAUSPREV;
VI – deliberar acerca da instauração de sindicâncias, de
processo administrativo disciplinar e de tomada de contas especial;
VII – julgar as sindicâncias, o processo administrativo
disciplinar e a tomada de contas especial;
VIII – praticar, conjuntamente com o Diretor de
Administração e Finanças:

Subseção II
Da Diretoria de Administração e Finanças

DIRAFI:

Art. 14. Compete à Diretoria de Administração e Finanças -

I – subsidiar o Diretor-Presidente na definição das
diretrizes estratégicas para a formulação das políticas públicas
relacionadas a sua área de atuação;

a) os atos relativos à promoção, licenciamento e punição
de pessoal, assim como os atos de cessão e disposição de servidores
da MANAUSPREV, desde que autorizado pelo CMP e com ônus para o
órgão cessionário; e

II – dirigir, supervisionar, orientar e controlar a execução
setorial das atividades de gestão de pessoas, planejamento e
orçamento, finanças, contabilidade, tecnologia da informação, contratos,
manutenção e conservação predial, serviços gerais, administração de
material, bens patrimoniais, comunicação administrativa e apoio
administrativo;

b) os atos relativos às atividades administrativas que
envolvam contratações e dispêndios de recursos, conforme limite de
alçada definido no Capítulo VII deste Regimento.

III – propor a elaboração de normas internas relativas à
administração e finanças, respeitada a legislação aplicável;

IX – autorizar, em conjunto com a DIRAFI, operações
relativas aos investimentos financeiros efetuadas com recursos
previdenciários, conforme prévia deliberação do COMINV, observando
os aspectos legais e a Política de Investimentos;
X – praticar, conjuntamente com o Diretor de Previdência,
os atos relativos à concessão, revisão, suspensão e cessação de
benefício previdenciário;
XI – encaminhar, após manifestação do CODIR, o relatório,
o balanço e as contas anuais da Instituição, assim como os demais
documentos contábeis e financeiros exigidos pela legislação nacional
aplicável à previdência pública, para deliberação do CMP,
acompanhados dos pareceres do COFIS, da Consultoria Atuarial e da
Auditoria Externa Independente;

IV – supervisionar a formulação da política de Recursos
Humanos, contendo inclusive a qualificação e o treinamento dos
servidores da MANAUSPREV;
V – supervisionar a elaboração do Plano Anual de
Treinamento dos Servidores, Conselheiros e Estagiários;
VI – supervisionar a elaboração dos demonstrativos de
natureza obrigatória que versem sobre a temática administrativa,
financeira, orçamentária e contábil, da MANAUSPREV, conforme
legislação vigente;
VII – supervisionar a elaboração dos instrumentos de
planejamento e gestão da MANAUSPREV, como o Plano Plurianual –
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária
Anual – LOA;

XII – promover a articulação da MANAUSPREV com
órgãos e instituições, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,
com vistas à dinamização, modernização e aprimoramento dos serviços
da Instituição;

VIII – supervisionar a elaboração da proposta orçamentária
anual e dos demonstrativos a ele vinculados, assim como o
acompanhamento de sua execução na MANAUSPREV;

XIII – cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno da
MANAUSPREV, colhendo subsídios para as alterações necessárias;

IX – propor alterações do Quadro de Detalhamento de
Despesa ao Diretor-Presidente;

XIV – propor para aprovação do CMP, após a oitiva do
CODIR, os Planos de Benefícios, Custeio, de Aplicações e Investimentos
e os Planos Anuais e Plurianuais;
XV – autorizar a realização de licitações e homologar o seu
resultado, observada a legislação de regência;
XVI – autorizar a contratação de serviços de terceiros;
XVII – aprovar as minutas dos Projetos Básicos e Termos
de Referência das aquisições e contratações de bens e serviços;
XVIII – exercer a coordenação dos processos de
negociação e de formação de parceria ou consórcio e para o
estabelecimento de contrato, convênio, acordo, ajuste e protocolo, com a

X – supervisionar a gestão financeira e sua execução;
XI – supervisionar as atividades de contabilidade geral, de
elaboração da prestação de contas e dos demonstrativos contábeis e
financeiros;
XII – supervisionar a execução do plano de contas
contábeis, as demonstrações contábeis e financeiras, a prestação de
contas, as baixas de bens móveis e a alienação de bens do ativo
permanente;
XIII – supervisionar a elaboração do plano de
administração e controle dos bens patrimoniais da MANAUSPREV;
XIV – supervisionar as ações de planejamento, de gestão e
de manutenção dos sistemas e equipamentos do RPPS;

DOM | Edição 4568 | Página 5

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
XV – supervisionar a elaboração do Plano de Compras
Anual e sua programação;

IV – coordenar e orientar a emissão de notas e pareceres
técnicos relacionados à área de atuação;

XVI – supervisionar os procedimentos licitatórios e de
dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação de bens e
serviços;

V – coordenar, controlar, aferir e aprovar as atividades
relacionadas à regularidade e à tempestividade dos procedimentos de
formalização, elaboração e instrução processual de contratos e outros
instrumentos congêneres, no âmbito da MANAUSPREV;

XVII – planejar e supervisionar a execução de contratos e
de convênios;
XVIII – supervisionar as atividades de suporte técnico para
operação dos sistemas de informações e aos usuários de recursos de
software, hardware e infraestrutura física de tecnologia da informação;
XIX – incentivar boas práticas, promover e acompanhar a
execução de projetos e atividades que viabilizem o desenvolvimento
institucional e a gestão governamental no que couber à sua área de
competência;

VI – supervisionar a instrução dos processos de aquisição
de materiais e contratação de serviços da MANAUSPREV, no que
couber;
VII – planejar, coordenar e controlar as atividades relativas
a compras, estoque, patrimônio, contratos e serviços gerais;
VIII – acompanhar a aquisição de máquinas, equipamentos
e de material permanente, bem como as atividades de manutenção
desses bens;

XX – supervisionar a consolidação de informações, realizar
o acompanhamento e a avaliação de metas institucionais e a análise de
resultados, por meio de indicadores de desempenho, no que couber a
sua área de competência;

IX – promover estudos, objetivando o aprimoramento e a
racionalização da gestão dos bens patrimoniais, bem como acompanhar
os procedimentos de responsabilização e distribuição aos respectivos
setores;

XXI – assegurar a implementação, no que couber, de
ações relativas à cultura e responsabilidade socioambientais;

X – planejar, promover e controlar a execução das
atividades relacionadas ao recebimento, conferência, estocagem e
distribuição dos bens consumíveis de uso comum da MANAUSPREV;

XXII – fornecer informações referentes a sua área de
atuação para a elaboração do Relatório Semestral de Governança
Corporativa;
XXIII – produzir em sua área de atuação, documentos
contendo informações que subsidiem a elaboração do Plano de Ação
Anual ou Planejamento Estratégico, entre outros;
XXIV – estabelecer diretrizes e acompanhar os projetos,
programas e tarefas constantes das metas anuais da DIRAFI;
XXV – supervisionar a elaboração e consolidação de
relatórios periódicos das atividades relativas à área de atuação da
DIRAFI e apresentá-los ao Diretor-Presidente;
XXVI – supervisionar atividades executadas pela Gerência
de Administração e Finanças;
XXVII – supervisionar os Extratos de Movimentação
Bancária das Contas da MANAUSPREV;
XXVIII – praticar os atos que, por determinação da
legislação, devam ser realizados em conjunto com o Diretor-Presidente;

XI – acompanhar e avaliar o consumo de insumos pela
MANAUSPREV e propor medidas de otimização da despesa;
XII – avaliar os Projetos Básicos e Termos de Referência
das contratações de bens e serviços da MANAUSPREV;
XIII – coordenar e controlar os atos de designação dos
executores e fiscais de contratos e demais atos oficiais, dentro da sua
área de atuação, para posterior publicação;
XIV – subsidiar e orientar as comissões e os executores de
contratos no que se refere às suas obrigações de fiscalização;
XV – coordenar os serviços de transporte, de segurança,
de conservação e de limpeza, e os demais serviços contratados pela
MANAUSPREV;
XVI – promover a administração de pessoal e o
desenvolvimento de Recursos Humanos, por meio dos processos de
seleção, de treinamento, de capacitação, de lotação e de
remanejamento de pessoal;

XXX – referendar a designação de executor e fiscal dos

XVII – gerenciar a execução do processo de avaliação
Periódica de Desempenho e Avaliação do Estágio Probatório dos
servidores da MANAUSPREV, bem como controlar os procedimentos
relacionados à homologação do estágio probatório, à progressão e à
promoção funcional;

XXXI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.

XVIII – coordenar a formulação da política de Recursos
Humanos, contendo inclusive a qualificação e o treinamento dos
servidores, conselheiros e estagiários da MANAUSPREV;

XXIX – supervisionar a elaboração dos demonstrativos da
situação das contas de responsabilidades e emitir relatórios;
contratos; e

Art. 15. À Gerência de Área de Administração e Finanças GERAFI, órgão de execução diretamente subordinado à DIRAFI,
compete:
I – coordenar e controlar a execução das atividades
relativas à gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças,
contabilidade, tecnologia da informação, contratos, manutenção e
conservação predial, serviços gerais, administração de material, bens
patrimoniais, comunicação administrativa e apoio administrativo;
II – prestar informações sobre a tramitação de processos
administrativos, de documentos e de correspondências;
III – coordenar a aplicação de conhecimentos inerentes às
práticas, às técnicas e às rotinas relacionadas ao Orçamento,
Contabilidade, Finanças e Arrecadação;

XIX – coordenar a elaboração do Plano Anual de Treinamento
dos Servidores, Conselheiros e Estagiários da MANAUSPREV;
XX – coordenar o registro e controle das substituições,
designações e das dispensas de servidores com cargo em comissão e
função gratificada previdenciária;
XXI – adotar as providências administrativas necessárias à
lotação de cargos decorrentes de provimento, nomeação, readaptação,
reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e à regularização
da situação funcional dos servidores;
XXII – controlar os atos de cessão e disposição de
servidores para a MANAUSPREV e informar a frequência mensal desses
servidores aos órgãos de origem, bem como controlar os respectivos
ressarcimentos;
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XXIII – coordenar os expedientes necessários à posse em
cargo público, inclusive lavratura do respectivo termo de posse;
XXIV – gerenciar a elaboração e a manutenção da folha de
pagamento de pessoal e encargos trabalhistas dos servidores,
conselheiros e estagiários da MANAUSPREV;
XXV – acompanhar a elaboração dos documentos e
fornecimento das informações relativas à Previdência Social, à Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS e à Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF, bem como a transmissão desses
documentos, dentro do prazo legal;
XXVI – coordenar as atividades de suporte técnico para
operação dos sistemas de informações e aos usuários de recursos de
software, hardware e infraestrutura física de tecnologia da informação;
XXVII – gerenciar a elaboração das diretrizes e ações
relacionadas com a informatização dos processos, análise dos negócios,
organização das informações, gestão de contratos e recursos de
informática, assim como pela normatização das políticas de informática;
XXVIII – coordenar a elaboração da prestação de contas
para o Tribunal de Contas do Estado, por meio do E-Contas, assim como
o fornecimento de informações aos demais órgãos fiscalizadores;
XXIX – coordenar a execução, a avaliação e as sugestões
de melhorias nos controles internos referentes aos apontamentos
realizados pela auditoria, em sua área de atuação;
XXX – coordenar e acompanhar, dentro de suas
competências, cumprimento das obrigações acessórias junto à Receita
Federal, Prefeitura de Manaus/Manaus Atende, entre outros;
XXXI – acompanhar o cadastro e atualização das
informações junto ao CADPREV/SPREV/SRPPS, Receita Federal,
órgãos municipais e outros;
XXXII – coordenar os registros contábeis dos atos e fatos
administrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial,
referentes à elaboração de balancetes, balanços e outros
demonstrativos contábeis;
XXXIII – acompanhar a organização da Prestação de
Contas do Ordenador de Despesa;
XXXIV – supervisionar a elaboração dos instrumentos de
planejamento e gestão, como o Plano Plurianual – PPA, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA da
MANAUSPREV e posteriormente acompanhar a execução;
XXXV – coordenar as propostas de alteração do Quadro
de Detalhamento de Despesa, bem como supervisionar a execução dos
Programas de Trabalho e suas naturezas, visando a efetivação;
XXXVI – acompanhar a liquidação da despesa e execução
do pagamento dos credores, folha de pagamento dos segurados e
beneficiários, servidores e consignações da MANAUSPREV, assim
como acompanhar o controle da arrecadação das contribuições
previdenciárias e outras receitas;

XLI – coordenar a guarda e o controle dos valores, das
garantias e dos demais bens ou títulos, que estejam sob a
responsabilidade da MANAUSPREV; e
XLII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 16. Ao Setor de Gestão de Pessoas - SGEP, unidade
de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete:
I – formular a política de Recursos Humanos, contendo
inclusive a qualificação e o treinamento dos servidores, conselheiros e
estagiários da MANAUSPREV;
II – avaliar rotinas, procedimentos, formulários e
documentos, exigências legais e regulamentares para racionalizar e
aperfeiçoar a gestão de pessoas no âmbito da MANAUSPREV;
III – coordenar e executar o processo de Avaliação
Periódica de Desempenho e Avaliação do Estágio Probatório dos
servidores da MANAUSPREV;
IV – controlar os procedimentos relacionados à
homologação do estágio probatório, à progressão e à promoção
funcional;
V – orientar os setores quanto à legislação vigente sobre a
frequência dos servidores;
VI – orientar os servidores quanto à concessão de direitos
e ao cumprimento de deveres funcionais;
VII – controlar, organizar e manter atualizada a legislação
relativa à gestão de pessoas;
VIII – levantar necessidades, realizar estudos e pesquisas,
propor programas anuais relativos a desenvolvimento e capacitação de
servidores, estagiários e conselheiros da MANAUSPREV;
IX – elaborar, executar e acompanhar o Plano Anual de
Treinamento dos servidores, conselheiros e estagiários da
MANAUSPREV;
X – promover a divulgação e a realização de capacitação,
bem como a integração de servidores, estagiários e prestadores de
serviço;
XI – coordenar o programa de estágio na MANAUSPREV;
XII – acompanhar e manter atualizado os dados cadastrais,
assentamentos funcionais e financeiros dos servidores, conselheiros e
estagiários, bem como executar atividades de registro e atualização de
dados em sistema informatizado;
XIII – controlar os atos de cessão e disposição de
servidores para a MANAUSPREV e informar a frequência mensal desses
servidores aos órgãos de origem;
XIV – controlar os ressarcimentos decorrentes de cessão e
disposição de servidores da MANAUSPREV e outros entes;

XXXVII – supervisionar a gestão financeira das receitas,
das despesas e dos atos e fatos que impactam ou afetam o resultado
econômico e financeiro da MANAUSPREV;

XV – conferir os registros de frequência dos servidores e
estagiários da MANAUSPREV;

XXXVIII – coordenar a análise e emissão de despachos,
ofícios, memorandos e de processos de autorizações de pagamento e
recebimento de recursos da MANAUSPREV;

pagos pela
fornecedores;

XXXIX – coordenar a execução das previsões e os
pagamentos, de acordo com a programação financeira;
XL – acompanhar a execução dos procedimentos
necessários ao recebimento dos repasses financeiros por parte do Poder
Executivo e da Câmara Municipal de Manaus;

XVI – fornecer informações anuais de rendimentos
MANAUSPREV aos servidores, conselheiros e

XVII – registrar e controlar as substituições, designações e
as dispensas de servidores com cargo em comissão ou função
gratificada previdenciária;
XVIII – instruir processos de concessão de diárias para os
servidores da MANAUSPREV;
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XIX – adotar as providências administrativas necessárias à
lotação de cargos decorrentes de provimentos, nomeação, readaptação,
reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e à regularização
da situação funcional dos servidores;

I – realizar a manutenção dos sistemas de informações
contábeis;
II – proceder a orientação técnica e normativa às demais
unidades da MANAUSPREV em matéria de natureza contábil;

XX – elaborar os expedientes necessários à posse em
cargo público, inclusive lavratura do respectivo termo de posse;

III – elaborar registros e controles contábeis;

XXI – providenciar a confecção de identificação funcional
dos servidores e estagiários;

IV – executar a contabilidade, controlar e registrar os
convênios da Autarquia;

XXII – instruir e registrar as concessões e manutenções de
licenças e afastamentos legais dos servidores e estagiários;

V – efetuar o registro do processamento das despesas e
das receitas da MANAUSPREV, de acordo com as normas e legislação
vigente;

XXIII – elaborar e manter a folha de pagamento de pessoal
e encargos trabalhistas dos servidores, conselheiros e estagiários da
MANAUSPREV;

VI – calcular os tributos legais decorrentes das atividades
da MANAUSPREV;

XXIV – elaborar documentos e fornecer informações
relativas à Previdência Social, à Relação Anual de Informações
Sociais – RAIS e à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, bem como efetuar a transmissão desses documentos, dentro do
prazo legal;
XXV – instruir, analisar e acompanhar os processos de
reconhecimento de dívida de exercícios anteriores relativos a pessoal e
de reposição ao Erário;

VII – encaminhar, dentro de suas competências, as
obrigações acessórias junto à Receita Federal do Brasil, Prefeitura de
Manaus/Manaus Atende, entre outros;
VIII – gerenciar e controlar a conciliação e composição de
saldo das contas contábeis de natureza orçamentária, financeira,
patrimonial e específicas da sua área de atuação;
IX – expedir documentos e declarações, obrigatórias e
específicos, da área de atuação;

XXVI – coordenar e acompanhar as ações relacionadas à
promoção do bem-estar e qualidade de vida dos servidores da
MANAUSPREV; e

X – gerenciar, orientar, classificar e analisar a
documentação destinada à contabilização, assegurando sua correção;

XXVII – desenvolver outras atividades correlatas ou que
lhe forem atribuídas.

XI – elaborar os registros contábeis dos atos e fatos
administrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, referentes
à elaboração de balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis;

Art. 17. Ao Setor de Planejamento e Orçamento - SPLAN,
unidade de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete:

Despesa;

XII – organizar a Prestação de Contas do Ordenador de

I – elaborar, analisar, ajustar e consolidar os instrumentos
de planejamento e gestão, como o Plano Plurianual – PPA, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA
pertinentes à MANAUSPREV;

XIII – acompanhar o cadastro e atualização das
informações junto ao CADPREV/SPREV/SRPPS, Receita Federal,
órgãos municipais, entre outros;

II – elaborar as propostas de alteração do Quadro de
Detalhamento de Despesa;

XIV – prestar informações mensais e bimestrais para
consolidação do Relatório Mensal, Bimestral e Anual junto a Prefeitura de
Manaus;

III – executar os Programas de Trabalho e suas naturezas,
visando a efetivação;
IV – realizar o acompanhamento do desempenho dos
indicadores de planejamento e da evolução e execução do Plano
Plurianual;
V – executar e acompanhar a Lei de Diretrizes
Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual;
VI – realizar a manutenção dos sistemas de informações
orçamentárias;
VII – orientar técnica e normativamente os demais setores
da MANAUSPREV em matéria de planejamento e orçamento;
VIII – elaborar os relatórios gerenciais de natureza
orçamentária e de planejamento;

XV – enviar prestação de contas ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio do E-Contas, assim como o fornecimento de
informações aos demais órgãos fiscalizadores; e
XVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 19. Ao Setor Financeiro - SFIN, unidade de execução
diretamente subordinado à GERAFI, compete:
I – liquidar a despesa e executar o pagamento dos
credores, folha de pagamento dos segurados, servidores e consignações
da MANAUSPREV, assim como controlar a arrecadação das
contribuições previdenciárias e outras receitas;
II – acompanhar e executar os procedimentos necessários
ao recebimento dos repasses financeiros cabíveis por parte do Poder
Executivo e da Câmara Municipal de Manaus;

IX – prestar informações de disponibilidade orçamentária;
outros; e

X – emitir nota de empenho, informes de dotação, dentre

XI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 18. Ao Setor de Contabilidade - SCONT, unidade de
execução diretamente subordinado à GERAFI, compete:

financeiras;

III – realizar a manutenção dos sistemas de informações

IV – orientar técnica e normativamente os setores da
MANAUSPREV em matéria de natureza financeira;
V – controlar os recursos financeiros oriundos de
convênios e contratos, os saldos bancários, bem como promover a
guarda e o controle dos valores, das garantias e dos demais bens ou
títulos que estejam sob a responsabilidade da MANAUSPREV;
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VI – realizar a liquidação das despesas das operações com
investimentos;

XIII – operacionalizar os sistemas informatizados relativos
às suas competências, para fins de controle e registros;

VII – manter atualizados os cadastros em instituições
financeiras e afins;

XIV – monitorar a necessidade de manutenção preventiva
e corretiva das instalações, máquinas e equipamentos;

VIII – controlar os pagamentos dos contratos de prestação

XV – gerenciar os contratos administrativos da
MANAUSPREV, assim como a execução dos serviços terceirizados;

IX – executar:

XVI – promover o controle do acesso de pessoas, veículos,
equipamentos e utensílios;

de serviços;

a) a emissão de cheques, recibos e ordens de pagamentos
com a devida autorização da autoridade competente; e
b) a conciliação bancária.
X – acompanhar e informar ao SCONT para registros, os
recebimentos dos direitos, como, juros, dividendos, amortizações, juros
de capital e prêmios;
XI – elaborar os relatórios gerenciais da área financeira;
XII – prestar informações e fornecer documentos
necessários para cadastro, bem como renovar o cadastro da
MANAUSPREV anualmente, junto às instituições financeiras ou quando
assim for solicitado;
XIII – operacionalizar e providenciar transferências de
numerários junto às administradoras de recursos; e
XIV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 20. Ao Setor de Manutenção e Material - SMAT,
unidade de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete:
I – programar, executar e monitorar as atividades relativas
a contratos, compras, estoque, patrimônio, transporte e serviços gerais;
II – orientar e fiscalizar os serviços de manutenção,
conservação, segurança e limpeza;
III – classificar, codificar e cadastrar os bens imóveis e
móveis, registrando as variações ocorridas;
IV – manter cadastro atualizado e controlar a
movimentação dos bens patrimoniais;
V – administrar os bens imóveis, a manutenção e o
controle e também manter e guardar os documentos comprobatórios do
direito e posse desses bens;
VI – providenciar a avaliação de imóveis que venham a ser
incorporados ao patrimônio da MANAUSPREV;
VII – controlar a transferência de bens e elaborar o
inventário periódico e anual de bens móveis, demonstrando o estoque
existente;

comum; e

XVII – proceder ao controle da utilização das áreas de uso

XVIII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Parágrafo único. O SMAT segregará suas atividades de
maneira que não haja acúmulo de funções por parte de um mesmo
servidor.
Art. 21. Ao Setor de Tecnologia da Informação - STIN,
unidade de execução diretamente subordinado à GERAFI, compete:
I – realizar estudos e pesquisas, emitir pareceres e
laudos técnicos e consolidar informações na área de Tecnologia da
Informação;
II – garantir o funcionamento dos sistemas de informática;
III – desenvolver e atualizar programas e sistemas em
conjunto com o órgão competente do Poder Executivo, visando ao
atendimento das necessidades da Autarquia;
IV – analisar a viabilidade técnica e funcional para a
elaboração de projetos referentes à contratação de serviços de
informática e aquisição de equipamentos tecnológicos;
V – gerenciar a manutenção e a segurança das
informações, de servidores e de equipamentos da rede de
computadores;
VI – assessorar e treinar usuários de programas;
VII – elaborar as diretrizes e ações relacionadas com a
informatização dos processos, análise dos negócios, organização das
informações, gestão de contratos e recursos de informática, assim como
pela normatização das políticas de informática;
VIII – gerir o acesso aos usuários dos sistemas;
IX – viabilizar a manutenção do ambiente
operacional, prestando atendimento e orientação técnica aos usuários e
corpo técnico, assim como a implementação da infraestrutura,
especificação e manutenção do parque tecnológico e da padronização
de softwares;

VIII – propor a alienação dos bens móveis ociosos,
inservíveis ou de recuperação antieconômica;

X – prover ampla divulgação da Política e das Normas de
Segurança da Informação para todos os servidores e prestadores de
serviços;

IX – elaborar o Plano de Compras Anual e sua
programação;

XI – promover ações de conscientização sobre Segurança
da Informação para os servidores e prestadores de serviços;

X – analisar, receber, conferir, registrar, classificar,
organizar e distribuir o material mantido sob guarda;

XII – propor projetos e iniciativas relacionados ao
aperfeiçoamento da segurança da informação;

XI – instruir os processos de aquisição de materiais e
contratação de serviços da MANAUSPREV, no que couber;

XIII – elaborar e manter política de classificação da
informação, com temporalidade para guarda;

XII – providenciar as minutas de editais e contratos,
observando as minutas padronizadas por órgão competente, e elaborar
as minutas de Projeto Básico ou Termo de Referência de procedimentos
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com o apoio das
áreas técnicas competentes;

XIV – adotar os procedimentos que garantam a segurança
das informações por meio de rotinas de backups; e
XV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
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Subseção III
Da Diretoria de Previdência
Art. 22. À Diretoria de Previdência - DIPREV, órgão de
administração superior, compete:
I – subsidiar o Diretor-Presidente na definição das
diretrizes estratégicas para a formulação das políticas públicas
previdenciárias da MANAUSPREV;
II – estabelecer diretrizes gerais para o desenvolvimento
de planos, programas e metas das atividades de cadastro e
atendimentos aos segurados, concessão e manutenção dos benefícios
previdenciários, informações dos segurados e compensação
previdenciária;
III – propor normas, orientações e uniformização de
procedimentos relativos ao cadastro e atendimentos aos segurados,
concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, informações
dos segurados e compensação previdenciária;
IV – planejar a atualização de dados dos aposentados e
pensionistas, provendo meios para a realização periódica de censo
previdenciário, em cumprimento à legislação previdenciária;
V – planejar, organizar e controlar a execução das
atividades dos órgãos que lhe são subordinados;
VI – supervisionar a execução
previdenciários implantados pela MANAUSPREV;

dos

programas

VII – supervisionar as ações relativas aos cálculos
atuarias, bem como a execução do Plano de Custeio Atuarial;
VIII – supervisionar os procedimentos de concessão e de
revisão dos benefícios previdenciários;
IX – supervisionar o envio de processos ao Tribunal de
Contas do Estado, para registro das concessões e revisões de
benefícios previdenciários, assim como a execução das diligências e
determinações emanadas pela Corte de Contas;
X – supervisionar os procedimentos de inclusão, exclusão
e manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários aos
segurados aposentados e pensionistas;
XI – supervisionar as atividades relativas à compensação
previdenciária;
XII – coordenar as ações para cumprimento do Plano de
Ação Anual ou Planejamento Estratégico e das metas institucionais
relativas à área Previdenciária;
XIII – coordenar o estabelecimento da política de gestão e
controle das bases de dados cadastrais previdenciárias e da inclusão,
exclusão e manutenção das folhas de pagamento de aposentadoria e
pensão;
XIV – praticar, em conjunto com o Diretor-Presidente e
Diretor de Administração e Finanças, os atos relativos à restituição de
contribuição previdenciária;
XV – praticar os demais atos que, por determinação legal
ou de ato normativo, devam ser realizados em conjunto com o DiretorPresidente;
XVI – elaborar o calendário anual de pagamento dos
benefícios previdenciários, em conjunto com a DIRAFI, e encaminhá-lo à
Presidência para aprovação;

Previdência do Município de Manaus, a extração de informações
gerenciais e a consolidação de dados para análise e tomada de
decisões, nos âmbitos táticos e estratégicos;
XIX – encaminhar ao CMP, para discussão e deliberação:
a) processos que versem sobre assuntos controversos e
de interesse geral da Autarquia; e
b) a criação e a implementação de novos órgãos e
programas previdenciários.
XX – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 23. À Gerência de Área Previdenciária - GEPREV,
órgão de execução diretamente subordinado à DIPREV, compete:
I – orientar, acompanhar e supervisionar as atividades de
suas unidades, de modo a garantir o cumprimento das diretrizes e
parâmetros estabelecidos pela Direção para execução do plano de
benefícios;
II – estabelecer, em conjunto com a DIPREV, plano
estratégico anual para definição de metas e objetivos a serem
implantados nos órgãos pertencentes à área previdenciária, em
alinhamento ao planejamento estratégico institucional;
III – assistir a DIPREV na coordenação e implementação
das atividades, cursos e projetos voltados para ampliação da educação
previdenciária no âmbito do Município de Manaus;
IV – participar de reuniões, programas, seminários,
congressos e demais eventos, de forma conjunta ou em substituição à
DIPREV;
V – assistir a DIPREV em outros assuntos relacionados a
matérias previdenciárias e correlatas, sempre que solicitado;
VI – apoiar tecnicamente os órgãos subordinados, por
meio de esclarecimentos, instruções e orientações em
matéria previdenciária e correlatas, e, quando solicitado, os órgãos de
Recursos Humanos das Secretarias Municipais e demais Órgãos
externos;
VII – monitorar e avaliar as rotinas, os métodos e
procedimentos previdenciários, propondo à Direção, quando necessário,
correções, melhorias e inovações relacionadas à sua área de atuação;
VIII – acompanhar a prestação dos serviços realizados
pelas empresas terceirizadas que atuam junto aos setores pertencentes
à área previdenciária, reportando órgãos competentes as melhorias e
problemas identificados;
IX – manifestar-se nos processos lhe forem submetidos à
apreciação;
X – acompanhar e controlar o cumprimento dos prazos
estabelecidos para a análise e tramitação dos processos;
XI – supervisionar as ações referentes:
a) à inscrição e ao cadastro de segurados ativos, inativos,
dependentes e pensionistas;
b) à instrução dos processos de concessão ou revisão de
benefícios previdenciários e de outros processos administrativos
relativos à sua área de atuação;

XVII – homologar as Certidões de Tempo de Contribuição
– CTC, emitidas de acordo com a legislação vigente;

c) às tarefas técnicas e administrativas para a
operacionalização do sistema de compensação previdenciária, nos
termos da legislação vigente;

XVIII – participar das ações de planejamento,
desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema informatizado
que contemple o cadastro de segurados do Regime Próprio de

d) às atividades relacionadas à inclusão, revisão, exclusão,
reversão, retificação e manutenção dos benefícios previdenciários
concedidos pela Manaus Previdência;
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e) à execução dos programas e projetos sociais
desenvolvidos pela Manaus Previdência, voltados aos aposentados,
pensionistas e servidores do município;
f) à guarda e ao arquivamento da documentação dos
beneficiários; e
g) aos cálculos atuariais e acompanhamento e controle da
execução do Plano de Custeio Atuarial.
XII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 24. Ao Setor de Atendimento - SATE, unidade de
execução diretamente subordinado à GEPREV, compete:
I – realizar atendimento aos servidores ativos, aposentados
e pensionistas do Município de Manaus, prestando informações e
orientações relativas a serviços e processos de natureza previdenciária e
consultas de andamento de processos já formalizados na Manaus
Previdência;
II – formalizar requerimentos administrativos e processos
administrativos relativos a benefícios previdenciários e a outros que
sejam de competência da MANAUSPREV;
III – efetuar o recadastramento anual dos aposentados e
pensionistas da MANAUSPREV;
IV – conferir toda e qualquer documentação recebida do
segurado para recadastramento, instrução de requerimentos e
processos de natureza previdenciária ou correlatos;
V – fornecer aos interessados declarações de existência
ou inexistência de benefícios e de dependentes inscritos no cadastro dos
segurados, para fins de comprovação junto a órgãos municipais,
estaduais e federais;
VI – fornecer formulário de encaminhamento à Junta
Médica Pericial do Município de Manaus – JMPM ao segurado ou seu
dependente, quando houver necessidade de laudo médico para
formalização do pleito;
VII – orientar os usuários quanto à utilização dos sistemas
e ferramentas disponibilizadas pela MANAUSPREV, como a emissão
online de contracheque e cédula C, extrato previdenciário, terminal de
registro de reclamações e elogios, “fale conosco”, dentre outros;
VIII – solicitar ao Setor de Manutenção de Benefícios SMAN, com a ciência prévia da GEPREV, a suspensão de benefícios
por falta de recadastramento anual obrigatório, bem como o seu retorno,
quando da regularização da prova de vida;
IX – verificar se constam segurados da MANAUSPREV
nos relatórios de óbitos enviados pelos Cartórios de Registro Civil e no
controle municipal de sepultamento, para providências quanto à
cessação do benefício;
X – realizar nos sistemas internos, quando necessário, as
alterações referentes a dados cadastrais dos aposentados e
pensionistas, como a mudança de contracorrente, inclusão e exclusão
de dependentes e atualização de endereço;
XI – registrar todos os atendimentos e serviços prestados
no Sistema de Controle Estatístico de Atendimento ao Segurado da
MANAUSPREV – SICS; e
XII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 25. Ao Setor de Concessão de Benefícios SCON, unidade de execução diretamente subordinado à GEPREV,
compete:
I – analisar e instruir os processos administrativos relativos:

a) à concessão e revisão de benefícios previdenciários,
recomendando o seu deferimento, indeferimento ou providências
complementares e, quando for o caso, elaborar a respectiva planilha de
cálculo; e
b) ao pedido de equiparação, ressarcimento previdenciário,
antecipação de 13º salário, isenção de imposto de renda, dentre outros,
recomendando o seu deferimento, indeferimento ou providências
complementares, quando for o caso.
II – elaborar planilha de cálculo de benefícios
previdenciários e respectivas revisões, em cumprimento às decisões e
recomendações dos órgãos de controle e às decisões emanadas pelo
Poder Judiciário;
III – emitir certidões de tempo de contribuição e
declarações, para fins de averbação e comprovação junto a órgãos
municipais, estaduais e federais;
IV – conferir e atualizar no sistema as informações
funcionais e financeiras dos segurados e seus dependentes cujos
processos estejam sob sua análise;
V – identificar os processos em que há possibilidade de
compensação previdenciária;
VI – prestar aos servidores ativos, inativos e pensionistas,
pessoalmente ou pelos canais informatizados, informações acerca de
regras e requisitos de aposentadoria e pensão, contribuição
previdenciária, composição e reajustes de proventos, averbação e
contagem de tempo de contribuição, dentre outras;
VII – atuar junto aos departamentos de Recursos Humanos
das Secretarias, no intuito de promover a uniformização de
procedimentos e prestar esclarecimentos de dúvidas referentes à análise
e instrução de processos de competência da Manaus Previdência; e
VIII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 26. Ao Setor de Manutenção de Benefícios - SMAN,
unidade de execução diretamente subordinado à GEPREV, compete:
I – executar as atividades relacionadas à inclusão, revisão,
exclusão, reversão, retificação e manutenção dos benefícios
previdenciários concedidos pela MANAUSPREV;
II – implementar na folha de pagamento dos aposentados e
pensionistas as alterações de valores decorrentes de descontos
facultativos, revisões, restituições de contribuição previdenciária e de
decisões do Tribunal de Contas do Estado;
III – incluir na folha de pagamento as alterações
decorrentes de decisões judiciais, conforme prévia orientação da
PROJUR;
IV – acompanhar as movimentações dos lançamentos na
folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referentes a
consignações e descontos em geral;
V – executar a suspensão de pagamento de benefícios em
caso de óbito, cassação, anulação, matrimônio, maioridade,
emancipação ou desistência, ou outra circunstância que proíba sua
percepção, de acordo com a norma vigente, apurando, por meio do
sistema de pagamento, os valores pagos aos aposentados e
pensionistas após a data do fato;
VI – redistribuir as cotas de pensão por morte;
VII – encaminhar mensalmente os arquivos da folha de
pagamento à AUDIN, para análise e, quando for o caso, recomendações;
VIII – executar as recomendações feitas pela AUDIN,
com prévia ciência da GEPREV, após a conferência dos arquivos de
folha ou, na impossibilidade de atendimento, prestar as justificativas
devidas;
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IX – enviar para a GEPREV os relatórios mensais de folha
de pagamento dos aposentados e pensionistas, dentro do prazo
estipulado em calendário mensal definido pelas áreas previdenciária e
de administração e finanças;

§ 1º Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.

X – adotar as medidas para a regularização dos
pagamentos rejeitados e bloqueados dos aposentados e pensionistas,
quando solicitado pelo SFIN;

§ 2º Para o cumprimento do disposto no inciso VIII do
caput deste artigo, são atividades específicas do Protocolo:

XI – incluir, excluir e alterar registros cadastrais e
financeiros dos aposentados e pensionistas nos sistemas da área
previdenciária;

I – receber e formalizar nos sistemas internos processos,
requerimentos, ofícios e quaisquer outros documentos direcionados à
MANAUSPREV e encaminhá-los aos órgãos competentes;

XII – receber, processar e operacionalizar a exclusão
dos segurados aposentados e pensionistas listados nos relatórios
de óbitos oriundos dos cartórios de registro civil, do Sistema
Nacional de Controle de Óbitos – SISOBI e do controle municipal de
sepultamentos;

II – expedir documentos e processos a serem enviados a
órgãos externos, registrando a saída nos sistemas em que estiverem
formalizados;

XIII – executar o processamento das restituições e
ressarcimentos decorrentes de decisões em processos administrativos
ou judiciais;
XIV – efetivar na folha de pagamento, conforme a
legislação vigente:
a) a isenção de Imposto de Renda;
salário; e

b) a antecipação e prorrogação de recebimento de 13º

c) os créditos ou descontos decorrentes de decisões em
processos ou requerimentos administrativos.
XV – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 27. Ao Setor de Arquivo - SARQ, unidade de execução
diretamente subordinado à GEPREV, compete:
I – realizar a gestão do acervo documental da área-fim,
referente aos segurados inativos e pensionistas e da área-meio,
referente aos arquivos administrativos, judiciais, de pessoal, financeiros,
patrimoniais e contábeis da Instituição, em conformidade com legislação
aplicável;
II – elaborar e executar os procedimentos referentes ao
tratamento e digitalização da massa documental de que trata o inciso I,
deste artigo, para inserção no sistema de gestão eletrônica de
documentos;
III – orientar quanto às normas de sigilo da documentação
de natureza reservada ou confidencial;
IV – controlar e disponibilizar, quando solicitado, o acesso
ao acervo documental, inclusive em seu formato digital, aos usuários
internos e externos;
V – enviar os processos relativos à concessão e revisão de
benefícios previdenciários ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, para
a realização do controle externo, nos termos da legislação vigente;
VI – recomendar metodologias, técnicas e recursos
tecnológicos para identificação, referência, preservação, conservação,
organização e difusão da documentação;
VII – orientar as unidades setoriais quanto às atividades de
classificação, arquivamento, transferência, eliminação, acesso e
preservação dos documentos;
VIII – coordenar e orientar as ações relacionadas ao
Protocolo da MANAUSPREV; e
IX – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.

III – conferir e disponibilizar os dossiês funcionais
encaminhados em formato digital à MANAUSPREV para fins de guarda
e instrução dos processos de aposentadoria e pensão;
IV – digitalizar os processos e documentos físicos
recebidos e expedidos pela MANAUSPREV, para inclusão nos sistemas
internos;
V – controlar em planilha interna, ou em outro instrumento
congênere, a entrada e saída de todos os processos, documentos,
requerimentos e quaisquer outros documentos, registrando e
comunicando as divergências detectadas;
processos; e

VI – elaborar relatórios de quantitativo mensal do fluxo de

VII – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 28. Ao Setor de Compensação Previdenciária COMPREV, unidade de execução diretamente subordinado à GEPREV,
compete:
I – controlar e executar as atividades relacionadas à
compensação previdenciária, atendendo às cláusulas estabelecidas em
convênio ou instrumento congênere, celebrado entre os órgãos
competentes no âmbito do RPPS;
II – coordenar e executar as tarefas técnicas e
administrativas para a operacionalização do sistema de compensação
previdenciária e para a preservação e reconhecimento do tempo
trabalhado entre regimes previdenciários, nos termos da legislação
vigente;
III – analisar os processos de aposentadoria e pensão
passíveis de compensação previdenciária e encaminhá-los ao regime
previdenciário de origem, com todos os documentos necessários à
compensação previdenciária;
IV – acompanhar e gerir os prazos prescricionais relativos
a compensação previdenciária dos processos de aposentadoria e de
pensão analisados;
V – coordenar e executar as atividades relacionadas à
operacionalização do Sistema de Compensação Previdenciária –
COMPREV entre os Entes Federativos;
VI – apresentar ao respectivo regime previdenciário de
origem requerimento de compensação previdenciária referente a cada
benefício concedido com o cômputo de tempo de contribuição para o
RGPS ou RPPS, conforme o caso;
VII – controlar e providenciar o encaminhamento de
informações sobre alteração de valores promovidas por revisões de
benefícios, óbitos ou renúncias de benefícios ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, após a compensação previdenciária;
VIII – analisar os requerimentos de compensação
previdenciária recebidos do RGPS ou de outro RPPS, e decidir pelo
deferimento ou indeferimento;
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IX – emitir relatórios gerenciais e financeiros com as
informações da compensação previdenciária e encaminhá-los aos
órgãos competentes, para fins de registro contábil; e
X – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Art. 29. Ao Setor Psicossocial - PSICO, unidade de
execução diretamente subordinado à GEPREV, compete:
I – planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente
ou em conjunto com outros órgãos ou parceiros institucionais, programas
e projetos sociais desenvolvidos pela MANAUSPREV, voltados aos
aposentados, pensionistas e servidores do Município de Manaus;
II – apoiar as ações direcionadas a promoção do bem-estar
e qualidade de vida dos servidores da MANAUSPREV;
III – articular parcerias institucionais, para fins de
aperfeiçoamento das atividades direcionadas aos aposentados,
pensionistas e servidores ativos do Município de Manaus;
IV – realizar atendimento psicológico emergencial e escuta
qualificada aos segurados e servidores da Autarquia;
V – representar a MANAUSPREV em eventos oficiais,
mediante prévia designação;
VI – realizar atendimento aos segurados quanto a
decisões, diligências e entregas de documentos referentes aos
requerimentos e processos administrativos analisados pela
MANAUSPREV;

V – proceder à análise jurídica de minutas de editais de
licitação e seus anexos, de termos de convênios, de contratos, de
acordos, de ajustes e de outros instrumentos congêneres, de termos
aditivos de instrumentos em vigor, bem como de termos rescisórios e de
processos de contratação por dispensa e inexigibilidade de licitação de
que a MANAUSPREV seja parte;
VI – avaliar a regularidade processual e realizar o controle
de legalidade preliminar dos processos administrativos relacionados à
área de cobrança e recuperação dos créditos da MANAUSPREV;
VII – analisar aspectos da legalidade de sindicâncias e de
processos administrativos disciplinares;
VIII – fornecer subsídios e prestar informações para o
cumprimento das decisões e orientações emanadas da Secretaria de
Previdência do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado
do Amazonas, do Órgão de Controle do Município e de outros órgãos de
controle, em atuação coordenada com a área de controle interno;
IX – elaborar, propor, revisar e submeter à apreciação do
Diretor-Presidente minutas de atos normativos e outros instrumentos
referentes às atividades da MANAUSPREV;
X – atuar na interlocução com a Procuradoria Geral do
Município de Manaus e com as Assessorias Jurídicas das entidades do
Município de Manaus;
XI – atuar na interlocução com órgãos do Poder Judiciário,
do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas e das advocacias pública ou privada quanto ao
atendimento das decisões judiciais e na prestação das informações
solicitadas;

VII – realizar visita domiciliar e hospitalar para
cumprimento de diligências necessárias à instrução de processos
administrativos relativos a área previdenciária e, comprovada a
necessidade, para a realização de recadastramentos;

XII – subsidiar a Procuradoria Geral do Município de
Manaus com informações para instrução de processos judiciais ou
administrativos de interesse da Autarquia, quando for o caso;

VIII – elaborar, em conjunto com outros órgãos,
planejamento anual dos programas previdenciários sob sua
responsabilidade direta;

XIII – prestar informações jurídicas solicitadas por outros
órgãos em assuntos relacionados ao Regime Próprio de Previdência
Social dos servidores do Município de Manaus;

IX – prestar atendimento especializado, orientando o
público interno e externo sobre serviços e programas institucionais,
procedendo com encaminhamentos e articulações necessários;

XIV – reunir, organizar e divulgar para consulta das
unidades administrativas da MANAUSPREV e demais interessados, a
legislação, a jurisprudência e o ementário de seus pareceres;

X – apoiar, quando necessário, no recrutamento e seleção
de estagiários, bem como entrevistas para identificação de perfil
profissional, a fim de subsidiar lotações dos servidores da
MANAUSPREV; e

XV – estabelecer modelos de minutas-padrão, de listas de
verificação e de demais documentos de uso regular da MANAUSPREV,
ouvidas as unidades interessadas;

XI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Seção III
Dos Órgãos de Assessoramento Direto
Subseção I
Da Procuradoria
Art. 30. À Procuradoria - PROJUR, órgão de
assessoramento direto subordinado à PRESI, compete:
I – exercer a representação judicial, extrajudicial, a
consultoria e assessoramento jurídico da MANAUSPREV;

XVI – fornecer informações referentes à sua área de
atuação para a elaboração do Relatório Trimestral de Governança
Corporativa;
XVII – produzir dentro de sua área de atuação, documentos
contendo informações que subsidiem a elaboração do Plano Anual de
Atividades, do Relatório trimestral de Governança Corporativa, do Relatório
Anual de atividades e da Prestação de Contas Anual;
XVIII – controlar os prazos das demandas que lhe forem
encaminhadas;
XIX – acompanhar e divulgar a tramitação de ações
judiciais e o conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas em matéria de regime próprio de previdência social;

II – defender e promover o interesse público da
MANAUSPREV, propondo as ações pertinentes e no curso destas
desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar
quitação, quando expressamente autorizado pelo CODIR;

XX – monitorar e encaminhar para publicação a situação
das decisões e acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
sobre as contas anuais do RPPS;

III – emitir pareceres, despachos e outras manifestações
de conteúdo jurídico sobre assuntos do interesse da Autarquia;

XXI – elaborar e encaminhar para publicação o relatório do
passivo judicial, anualmente ou quando solicitado;

IV – participar das reuniões dos órgãos colegiados ou das
Diretorias da MANAUSPREV, quando convocado ou solicitado;

XXII – elaborar semestralmente relatório
cumprimento de decisões judiciais e sua conformidade;

DOM | Edição 4568 | Página 13

sobre

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
XXIII – solicitar as diligências necessárias à instrução de
processos submetidos a sua apreciação;

XVI – monitorar a qualidade das respostas apresentadas
pelos setores responsáveis;

XXIV – coordenar as atividades de supervisão e
acompanhamento dos estagiários do seu âmbito de atuação; e

XVII – promover a gestão dos conflitos instalados entre o
segurado e a MANAUSPREV;

XXV – desenvolver outras atividades correlatas,
ressalvadas as atribuições privativas dos Procuradores do Município.

XVIII – trabalhar em conjunto com a Ouvidoria do
Município de Manaus na resolução de questionamentos;

Subseção II
Da Assessoria Técnica

XIX – atender às recomendações técnicas emanadas da
Ouvidoria Geral do Município de Manaus que indiquem melhorias no
processo de trabalho;

Art. 31. À Assessoria Técnica - ASTEC, órgão de
assessoramento direto subordinado à PRESI, compete:
I – assessorar diretamente o Diretor-Presidente, os
Diretores de Previdência e de Administração e Finanças da
MANAUSPREV;
II – coordenar a implementação de projetos de interesse da
Manaus Previdência;
III – promover a elaboração e a consolidação do Plano de
Ação Anual ou Planejamento Estratégico da MANAUSPREV e
acompanhar a sua implementação;
IV – promover a elaboração de Relatório de Gestão
visando a Prestação de Contas anual;
V – solicitar, semestralmente, informações, dados e
documentos aos órgãos competentes, para elaboração do Relatório de
Governança Corporativa;
VI – encaminhar o Relatório de Governança Corporativa,
semestralmente, para análise e aprovação do Diretor-Presidente, COFIS
e CMP;
VII – disponibilizar informações gerenciais mensais,
relacionadas às metas institucionais, a fim de oferecer suporte ao
processo decisório;
VIII – coordenar e monitorar a disponibilização de
informações e dados de interesse coletivo ou geral, em sítio na Internet,
produzidos pela MANAUSPREV e outros parceiros;
IX – implementar
responsabilidade socioambientais;

ações

relativas

à

cultura

e

X – acompanhar atividades que proponham
aperfeiçoamentos dos processos, projetos e serviços prestados pela
MANAUSPREV;
XI – acompanhar os trabalhos que visem apresentar
sugestões de diretrizes, em articulação com as unidades técnicas da
MANAUSPREV, para desenvolvimento e acompanhamento de projetos
relacionados às metas da Autarquia;
XII – propor campanhas de conscientização e treinamentos
para os servidores e colaboradores da MANAUSPREV que incentivem
boas práticas corporativas, inclusive quanto à salvaguarda de
documentos, dados e informações sigilosos e pessoais, incluindo ações
que revelem a importância da publicidade;
XIII – zelar pelos canais de comunicação e captação de
recebimento de consultas, dúvidas, críticas, elogios, denúncias, reclamações
e sugestões, tais como “Fale Conosco”, “Call Center” e outros;
XIV – analisar as manifestações recebidas dos segurados,
considerando os resultados da pesquisa de satisfação produzida pelo
sistema informatizado totem e via “Call Center”, com vistas a aperfeiçoar
as respostas às novas demandas;
XV – classificar e detalhar o material recebido via canais
de comunicação e encaminhar aos setores responsáveis na busca de
uma solução às demandas e tomar as providências necessárias,
assegurando a confidencialidade e o sigilo dos registros;

XX – publicar semestralmente no sítio institucional da
MANAUSPREV, os relatórios de ouvidoria;
XXI – facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria;
XXII – atender com cortesia e respeito a questão
apresentada, afastando-se de qualquer discriminação ou prejulgamento;
XXIII – registrar as manifestações recebidas em sistema
informatizado definido pela MANAUSPREV;
XXIV – responder às manifestações recebidas dentro de
prazo estabelecido na legislação aplicável;
XXV – encaminhar as manifestações recebidas à área
competente do órgão ou da entidade em que se encontra,
acompanhando a sua apreciação;
XXVI – manter atualizadas as informações e as estatísticas
referentes às suas atividades de Ouvidoria;
XXVII – prestar informações ao usuário por meio do
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, em conformidade com a Lei
de Acesso à Informação – LAI;
XXVIII – encaminhar aos órgãos competentes dados
consolidados e sistematizados do andamento e do resultado das
manifestações recebidas;
XXIX – coordenar a sistematização dos indicadores de
desempenho propostos pelas áreas da MANAUSPREV, bem como propor o
aperfeiçoamento dos indicadores relacionados com sua área de atuação;
XXX – coordenar o monitoramento dos projetos
relacionados às metas da MANAUSPREV, buscando seu alinhamento
com as diretrizes estratégicas;
XXXI – propor ferramentas gerenciais de suporte às ações
de planejamento;
XXXII – coordenar, semestralmente, a realização Pesquisa
de Satisfação junto aos beneficiários, compilando os dados obtidos e
elaborando o respectivo relatório, com posterior publicação no site, após
aprovação pelos órgãos competentes;
XXXIII – assessorar o Diretor-Presidente na realização de
Audiência Pública;
XXXIV – a coordenação das atividades do Comitê de
Gestão;
XXXV – gerenciar a emissão e manutenção dos
Certificados Digitais dos Servidores da MANAUSPREV; e
XXXVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que
lhe forem atribuídas.
Subseção III
Da Assessoria de Comunicação
Art. 32. À Assessoria de Comunicação, órgão de
assessoramento direto subordinado à PRESI, compete:
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I – intermediar o relacionamento entre o Diretor-Presidente
e a imprensa local, nacional e internacional;

VI – promover, em conjunto com a Assessoria de
Comunicação, as ações de relações públicas de interesse da Presidência;

II – coordenar as ações de mídia junto aos veículos de
comunicação e adotar medidas para otimizar os investimentos nesta
área;

VII – recepcionar, preparar e expedir as correspondências
institucionais, e manter o arquivo oficial dos Conselhos;

III – assistir ao Diretor-Presidente nos assuntos de
comunicação social, promovendo a divulgação de atos, ações e eventos
de interesse da MANAUSPREV;
IV – articular operacionalmente com a imprensa para
divulgação de atos, eventos e solenidades de que participe o DiretorPresidente, juntamente com o órgão responsável pela publicidade
institucional do Município de Manaus;
V – planejar, criar e produzir campanhas, folders, jornais e
outras peças promocionais, juntamente com o órgão responsável pela
publicidade institucional do Município de Manaus;
VI – elaborar e distribuir as informações de caráter
institucional a serem dirigidas aos meios de comunicação jornais, rádios,
televisões, revistas e websites;
VII – divulgar os programas e projetos da MANAUSPREV
por meio de uma linha editorial, compreendendo revistas, cadernos e
outros materiais impressos e digitais;
VIII – produzir, editar e divulgar material fotográfico, assim
como manter arquivo de fotografias para atender demandas jornalísticas
ou publicitárias;
IX – elaborar notas oficiais, artigos e esclarecimentos
públicos relacionados com as atividades da MANAUSPREV;
X – coletar, organizar e manter arquivos das matérias
relativas à atuação e de interesse da MANAUSPREV, veiculadas pelos
meios de comunicação;
XI – articular com os órgãos centrais de Comunicação do
Município de Manaus sobre trabalhos relativos à produção de material
informativo, publicitário e de divulgação, em apoio às ações da
MANAUSPREV;
XII – planejar, acompanhar, publicar e atualizar o conteúdo
do sítio eletrônico da Autarquia, para comunicação virtual, entre o
público e a MANAUSPREV;
XIII – produzir, no que couber dentro de sua área de
atuação, documentos contendo informações que subsidiem a elaboração
do Plano Anual de Atividades, dos Relatórios Trimestrais de Atividades,
o Relatório Anual de Atividades e a Prestação de Contas Anual; e

VIII – assistir ao Diretor-Presidente em suas atribuições
técnicas e administrativas, mediante controle da agenda;
IX – promover a análise e instrução de despachos em
relação às propostas, aos requerimentos, aos documentos e aos
processos encaminhados para avaliação e decisão do DiretorPresidente;
X – elaborar minutas de concessão e revisão de benefícios
previdenciários e revisar demais documentos para publicação no Diário
Oficial do Município de Manaus – DOM;
XI – elaborar demais atos administrativos necessários ao
cumprimento das competências da Presidência;
XII – recepcionar os documentos oficiais de outros órgãos
e entidades, despachando-os aos setores competentes;
Presidente;

XIII – dar cumprimento às determinações do Diretor-

XIV – participar da elaboração, divulgação e atualização de
documentos e normativos internos, quando solicitado;
XV – providenciar as publicações das atas de reuniões dos
órgãos colegiados;
XVI – divulgar, em conjunto com a Assessoria Técnica e
Assessoria de Comunicação Social, o cronograma de reuniões dos
órgãos colegiados;
XVII – promover a guarda dos arquivos, físico e eletrônico,
dos documentos da Presidência e dos órgãos colegiados;
XVIII – fornecer informações às Diretorias, Gerências e
Assessorias referentes à sua área de atuação, para elaboração de
relatórios;
XIX – produzir, no que couber dentro de sua área de
atuação, documentos contendo informações que subsidiem a elaboração
do Plano Anual de Atividades, dos Relatórios Trimestrais de Atividades,
o Relatório Anual de Atividades e a Prestação de Contas Anual; e
XX – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Subseção V
Da Auditoria Interna

XIV – executar outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Subseção IV
Da Chefia de Gabinete

Art. 34. À Auditoria Interna - AUDIN, órgão de
assessoramento direito subordinado ao CMP, compete:

Art. 33. À Chefia de Gabinete, órgão de assessoramento
direto subordinado à PRESI, compete:

I – acompanhar, fiscalizar, avaliar e formular sugestões
acerca da gestão administrativa, previdenciária, financeira, contábil,
patrimonial, de investimentos e de gestão de pessoas;

I – assessorar e orientar os trabalhos da Presidência;
II – promover o assessoramento aos órgãos colegiados, de
forma direta e imediata;
III – convocar e organizar as reuniões ordinárias e
extraordinárias dos órgãos colegiados, elaborando documentos sempre
que solicitado;
IV – acompanhar a execução das deliberações da
Presidência e dos órgãos colegiados;
V – coordenar a representação social e política do DiretorPresidente e incumbir-se do preparo e despacho de seu expediente
pessoal;

II – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo, assim como do
orçamento da MANAUSPREV, auxiliando em sua elaboração e
fiscalizando sua execução;
III – examinar livros, documentos e outras fontes de
informações que entender necessário para o bom desempenho de suas
funções;
institucional;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão

V – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
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VI – prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas,
por meio de auditorias, para apurar irregularidades, denúncias ou
suspeitas nas concessões de benefícios previdenciários;
VII – oferecer orientação preventiva aos gestores da
MANAUSPREV na identificação antecipada de riscos, adoção de
medidas e estratégias de gestão, voltadas à correção de falhas,
aprimoramento de procedimentos e atendimento do interesse público;
VIII – assessorar e orientar os gestores quanto ao
cumprimento das normas de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, referentes a aposentadorias, pensões e
investimentos;
IX – informar periodicamente ao Diretor-Presidente o
andamento e os resultados das ações e atividades realizadas, bem
como possíveis irregularidades encontradas no âmbito da gestão
pública;
X – acompanhar as recomendações do Órgão de Controle
do Município e as decisões do Tribunal de Contas do Estado,
concernentes às atividades do órgão, assessorando os gestores
responsáveis e o Diretor-Presidente;
XI – dar ciência ao CMP dos atos ou fatos com indícios de
ilegalidade ou irregularidade, praticados por agentes públicos ou
privados, na utilização de recursos públicos, sem prejuízo da
comunicação aos gestores responsáveis, para adoção das medidas
necessárias à resolução do problema apontado;
XII – encaminhar ao CMP, para conhecimento e
providências cabíveis, Relatório contendo as conclusões da Auditoria
Interna, sendo este, documento final dos trabalhos realizados;

IV – controlar e acompanhar os investimentos de acordo
com as deliberações do COMINV e a Política de Investimentos;
V – elaborar relatórios com a rentabilidade global e
analítica dos investimentos, submetendo-os ao COMINV;
VI – elaborar e manter calendário de vencimentos dos
investimentos;
VII – manifestar-se em relação a contratos pertinentes à
área de investimentos;
VIII – subsidiar o CODIR com relatórios gerenciais acerca
dos investimentos mobiliários;
IX – acompanhar permanentemente a evolução da
conjuntura econômica do país e dos mercados financeiros e de capitais
e identificar, analisar e apresentar alternativas de investimentos para
deliberação do COMINV;
X – sugerir ao COMINV operações relativas aos
investimentos financeiros, observando os aspectos legais e visando a
rentabilidade, a economicidade, a segurança e a liquidez;
XI – acompanhar a execução das deliberações do
COMINV, relatando ao CMP eventuais inconformidades;
XII – acompanhar diariamente os mercados de renda fixa e

variável;

XIII – elaborar relatórios mensais dos investimentos,
contendo no mínimo:

XIII – comunicar as irregularidades insanáveis que tiver
conhecimento ao Conselho Municipal de Previdência, ao Conselho
Fiscal e ao Diretor-Presidente;

a) acompanhamento da rentabilidade;

XIV – avaliar o cumprimento de metas, programas e
orçamentos e comprovar a legalidade, eficácia e eficiência da atos de
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da MANAUSPREV;

c) aderência à Política de Investimentos; e

XV – monitorar e avaliar a adequação dos processos às
normas e procedimentos estabelecidos; e
XVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
§ 1º Para o atendimento do inciso XV deste artigo, a
AUDIN terá com o apoio operacional da ASTEC.
§ 2º A AUDIN elaborará relatórios trimestrais, observando
os critérios definidos pelo Programa de Certificação Institucional e
Modernização de Gestão do Regime Próprio de Previdência Social, de
acordo com o nível de aderência definido para fins de Certificação
Institucional.

b) riscos das diversas modalidades de aplicações;

d) cenário macroeconômico.
XIV – elaborar e supervisionar a execução da Política de
Gestão de Risco, submetendo-a à deliberação do COMINV;
XV – acompanhar diariamente os valores das cotas dos
fundos de investimentos e do valor de mercado dos títulos públicos; e
XVI – desenvolver outras atividades correlatas ou que lhe
forem atribuídas.
Parágrafo único. A indicação do Superintendente de
Investimentos será aprovada pelo CMP, observando os requisitos
mínimos para o cargo previstos em Lei.

§ 3º Os servidores lotados na AUDIN serão capacitados
para o exercício do controle interno.

Seção IV
Do Órgão Colegiado Consultivo e de Fiscalização

§ 4º No mínimo um membro do COMINV e um membro do
COFIS serão ser capacitados nos termos do § 3º deste artigo.

Subseção Única
Do Conselho Fiscal

Subseção VI
Da Superintendência de Investimentos

Art. 36. Ao Conselho Fiscal - COFIS compete:

Art. 35. A Superintendência de Investimentos - SUPINV,
titularizada pelo Superintendente de Investimentos, é órgão de
assessoramento direto subordinado à PRESI e tem as seguintes
competências:

I – aprovar seu Regimento Interno;
II – zelar pela gestão econômico-financeira;
de gestão;

III – examinar o balanço anual, balancetes e demais atos

I – subsidiar o Diretor-Presidente na definição das
diretrizes estratégicas para a formulação das políticas públicas
relacionadas a sua área de atuação;

IV – verificar a coerência das premissas e resultados da
avaliação atuarial;

II – gerir os investimentos mobiliários da MANAUSPREV,
subsidiando as deliberações do COMINV;

V – acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em
relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;

III – submeter ao COMINV manifestação sobre os ativos
imobiliários da MANAUSPREV;

CMP, sobre:

VI – emitir parecer prévio, antes de encaminhamento ao
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a) os balanços mensais;
b) o balanço e as contas anuais da MANAUSPREV;
c) os demais documentos contábeis e financeiros exigidos
pela legislação nacional aplicável à previdência funcional;
d) os assuntos de natureza econômico-financeira e
contábil que lhes sejam submetidos pelo CMP ou pelo CODIR;

II – nos atos afetos à área previdenciária, assinará o
substituto formalmente designado, na condição de Diretor-Presidente em
exercício, e o Gerente de Previdência, na condição de Diretor de
Previdência ad hoc.
Parágrafo único. A designação ad hoc de um dos
Gerentes somente ocorrerá se o titular da respectiva Diretoria estiver
atuando em substituição ao Diretor-Presidente.
CAPÍTULO VII

e) a regularidade das operações de aquisição, alienação
ou oneração de bens imóveis, assim como a aceitação de doações com
encargo;
f) os relatórios periódicos de investimentos; e
g) as demais matérias que lhe forem submetidas.
VII – comunicar ao CMP os fatos relevantes que apurar no
exercício de suas atribuições.
§ 1º O COFIS adotará as seguintes práticas:
I – elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de
Plano de Trabalho Anual, estabelecendo os procedimentos, o
cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados
obtidos; e
II – elaboração de parecer ao relatório de prestação de
contas, no qual devem constar os itens ressalvados com as motivações,
recomendações para melhoria e áreas analisadas.
§ 2º No desempenho de suas funções, o COFIS poderá
examinar livros e documentos, assim como indicar justificadamente a
necessidade de inspeções e auditorias, podendo, para tanto, solicitar a
participação do Órgão de Controle Interno do Município, ou, ainda,
indicar a contratação de perito independente, se for o caso.
CAPÍTULO V

DOS LIMITES DE ALÇADA
Art. 42. O Diretor-Presidente praticará, conjuntamente com
o Diretor de Administração e Finanças, os atos relativos às atividades
administrativas que envolvam contratações e dispêndios de recursos
com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 43. Os atos relativos às atividades administrativas que
envolvam contratações e dispêndios de recursos em valor superior ao
definido no artigo 42 deste Decreto, ficam condicionados a autorização
do CMP.
§ 1º O Diretor-Presidente encaminhará ao CMP as
solicitações de autorização que trata o caput deste artigo, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
§ 2º As solicitações referidas no § 1º deste artigo deverão
conter nota técnica com as seguintes informações:
I – descrição do objeto da contratação e a justificativa da
despesa, com informações acerca da adequação da contratação ao
Planejamento Estratégico da MANAUSPREV, quando couber;
II – estimativa do valor total da despesa pretendida,
especificando, quando for o caso, a previsão de dispêndio para cada
exercício financeiro de vigência do contrato; e
III – previsão de recursos orçamentários.

DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Art. 37. Os cargos de provimento em comissão, as funções
de confiança e as respectivas remunerações estão especificados nos
Anexos IV, V, VI e VII, da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019.
Art. 38. O Diretor-Presidente da MANAUSPREV poderá
atribuir aos servidores do quadro permanente funções gratificadas
previdenciárias pelo exercício de encargos de chefia ou assessoramento.
Art. 39. As atribuições específicas dos cargos em comissão e
das funções gratificadas previdenciárias serão detalhadas em Manual de
Responsabilidade e Autoridade, ou instrumento congênere, devendo ser
coerentes com as competências dos respectivos órgãos de lotação.
CAPÍTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 40. Serão substituídos, em suas ausências,
afastamentos ou impedimentos:
I – o Diretor-Presidente, pelo seu substituto designado, em
portaria, entre os demais Diretores; e

§ 3º A respectiva autorização será juntada ao processo de
contratação ou prorrogação antes da efetiva assinatura do contrato ou
termo aditivo, conforme o caso.
§ 4º Nas contratações decorrentes da utilização de Ata de
Registro de Preços, independentemente de tratar-se de ata elaborada
pela própria unidade gestora ou à qual tenha aderido, cada contrato
deverá, isoladamente, ser precedido da autorização referida no caput
deste artigo.
§ 5º A autorização de que trata este artigo constitui ato
de governança das contratações, estritamente relacionado a uma
avaliação sobre a conveniência da despesa pública, não envolvendo a
análise técnica e jurídica do procedimento, que são de
responsabilidade dos ordenadores de despesa e das unidades
jurídicas respectivas, de acordo com suas competências legais, e não
implicam em ratificação ou validação dos atos que compõem o
processo de contratação.
§ 6º A autorização de que trata este artigo não se aplica às
transações afetas à área de investimentos.

II – os demais Diretores, Gerentes e Chefes, por servidor a
ser designado em portaria pelo Diretor-Presidente.

Art. 44. As decisões do COMINV relativas a aprovação de
alocações de recursos e desinvestimentos de valores superiores a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) serão previamente autorizadas
pelo CMP.

Art. 41. Quando, em substituição ao Diretor-Presidente, o
Diretor de Administração e Finanças ou o Diretor de Previdência devem
praticar atos que, por lei ou norma jurídica aplicável, demandarem a
assinatura conjunta com aquele, observar-se-á o seguinte:

§ 1º Para fins de apuração do limite indicado no
caput deste artigo, considerar-se-á individualmente cada aplicação ou
resgate.

I – nos atos afetos à área administrativa, assinará o
substituto formalmente designado, na condição de Diretor-Presidente em
exercício, e o Gerente de Administração e Finanças, na condição de
Diretor de Administração e Finanças ad hoc; e

§ 2º Em caso de relevante necessidade ou urgência,
a autorização prevista no § 1º deste artigo poderá ser ad
referendum, devendo constar nos autos expressa e fundamentada
justificativa.
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CAPÍTULO VIII

IV – subsidiar, no que couber, os órgãos de administração
superior; e

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 45. A Manaus Previdência divulgará em seu sítio os
seguintes documentos, sem prejuízo de outros previstos em normas
específicas:
I – regimentos internos e atas dos órgãos colegiados;
II – certidões negativas de tributos: Certidão de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e
Certidão de Regularidade do FGTS;
III – Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP e
links para acesso, no endereço eletrônico da Previdência Social na
Internet, ao Extrato Previdenciário e aos demonstrativos obrigatórios
previstos no art. 5º, XVI da Portaria MPS nº 204/2008;
IV – composição mensal da carteira de investimentos, por
segmento e ativo;
V – cronograma de ações de educação previdenciária;
VI – cronograma das reuniões dos órgãos colegiados;
VII – Código de Ética;
VIII – demonstrações financeiras e contábeis;
IX – avaliação atuarial anual;
X – informações relativas a procedimentos licitatórios e
contratos administrativos;
XI – relatório de avaliação do passivo judicial;

V – apoiar a implementação de ações relativas à cultura e
responsabilidade socioambientais.
Parágrafo único. Considera-se tempo hábil a resposta
protocolada ou encaminhada ao órgão demandante até o último dia do
prazo estabelecido em lei, ato normativo específico ou expresso no
respectivo expediente.
Art. 48. As atribuições específicas dos cargos efetivos
serão detalhadas em Manual de Responsabilidade e Autoridade, ou
instrumento congênere, devendo ser coerentes com as competências
dos respectivos órgãos de lotação.
Art. 49. Fica a Manaus Previdência autorizada a expedir
atos necessários à implementação, organização e controle do Programa
de Certificação Institucional e Modernização da Gestão do Regime
Próprio de Previdência Social, assim como coordenação e controle do
processo de certificação, observados os critérios definidos na Portaria
MPS nº 185, de 14 de maio de 2015.
Art. 50. A Manaus Previdência atuará de forma
coordenada com os demais órgãos e entidades da Administração
Pública Direta e Indireta com o objetivo de adotar medidas preventivas,
que visem à redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho e das
situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa dos
servidores.
Art. 51. Os Conselheiros com mandato em curso, desde
que preenchidas as exigências cabíveis, terminarão os respectivos
mandatos.
Parágrafo único. Os atuais integrantes do COMINV,
desde que preenchidas as exigências cabíveis, serão reconduzidos e
terão mandato de 2 (dois) anos, admitida uma única recondução.

XII – Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico;
XIII – Política de Investimentos;

de 2014.

XIV – relatórios de controle interno;
XV – relação das entidades escolhidas para receber
investimentos, por meio de credenciamento;

publicação.

Art. 52. Fica revogado o Decreto nº 2.714, de 29 de janeiro
Art. 53. Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 01 de abril de 2019.

XVI – relatórios mensais e anuais de investimentos; e
XVII – acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre
as contas anuais do RPPS.
Art. 46. A Manaus Previdência disponibilizará
periodicamente o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de
transparência e prestação de contas da gestão, que será previamente
submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho
Municipal de Previdência.
Parágrafo único. O Relatório de Governança Corporativa
observará os requisitos mínimos estabelecidos no Programa de
Certificação Institucional e Modernização da Gestão do Regime Próprio
de Previdência Social, de acordo com o nível de aderência definido para
fins de certificação institucional.
Art. 47. São atribuições comuns a todos órgãos da
MANAUSPREV:
I – responder, em tempo hábil, aos ofícios, memorandos,
requerimentos e quaisquer outros expedientes, externos ou internos, que
lhe forem submetidos à apreciação;
II – acompanhar e controlar o cumprimento dos prazos
estabelecidos para a análise e tramitação dos processos sob sua
responsabilidade;
III – elaborar relatórios de acompanhamento e de resultados
das atividades, bem como propor melhorias para aperfeiçoamento dos
procedimentos da sua área de atuação, quando for o caso;

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2019/19309/19630/00680,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a pedido, a contar de 01-04-2019, nos
termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, a servidora KLYSSIA ALVES DA SILVA do cargo de Assessor
Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional da
CASA CIVIL, com exercício na SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS;
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II – NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, a senhora SELMA GOMES
VALENTE para exercer o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da
Lei nº 2.389, de 04-01-2019, com exercício na SUBSECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 783/2019 – CML/PM
e o que consta nos autos do Processo nº 2019/19309/19630/00701,
resolve
NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora FERNANDA CAMPELO DE
MENEZES para exercer o cargo de Assessor I, simbologia CAD-3,
integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da Lei nº
2.389, de 04-01-2019, com exercício na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO – CML.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

Manaus, 01 de abril de 2019.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as servidoras
abaixo identificadas, dos cargos em comissão integrantes da estrutura
organizacional da CASA CIVIL, com exercício na SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS:
NOME
SELMA GOMES VALENTE
JOENILCE NUNES PEREIRA

CARGO
Assessor Técnico III
Assessor Técnico III

SIMBOLOGIA
DAS-1
DAS-1

II – NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, as senhoras abaixo identificadas para
exercerem cargos em comissão na estrutura organizacional da CASA
CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019, com exercício na
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS:
NOME
MARIANNA ABRIGATO BARRA FARIA
SARAH GABRIELLY NASCIMENTO DA
SILVA

CARGO
Assessor Técnico III

SIMBOLOGIA
DAS-1

Assessor Técnico III

DAS-1

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência
que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 102/2019 –
DAF/SEMCOM e o que consta nos autos do Processo nº
2019/19309/19630/00694,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
FABIOLA PASCARELI REIS DE FREITAS do cargo de
Gerente de Patrimônio, Material de Serviços, simbologia CAD-2,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO – SEMCOM;
II – NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor MARCELO DE SOUSA E
SOUSA para exercer o cargo mencionado no item I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO – SEMCOM, objeto da Lei Delegada nº 06, de
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015.

Manaus, 01 de abril de 2019.

Manaus, 01 de abril de 2019.
DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, a senhora JOENILCE NUNES PEREIRA para
exercer o cargo de Gerente de Documentação e Arquivo, simbologia
DAS-1, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto da
Lei nº 2.389, de 04-01-2019, com exercício na SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS LEGISLATIVOS.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da Competência
que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
ROSANGELA MARIA RAMOS DA SILVA ALBUQUERQUE do cargo
de Assessor Especial I, simbologia CAE-3, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD;
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II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 01-04-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora MARIA
ARRUDA SOLIMÕES para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, objeto da Lei nº 2.078, de 30-12-2015.

CONSIDERAR READAPTADA, no período de 17-10-2018
a 13-04-2019, em função compatível com sua capacidade física, nos
termos dos artigos 61 e 62 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora
ANDREIA DA SILVA FIGUEIREDO, AS – Assistente em Saúde –
Técnico em Enfermagem D-04, matrícula nº 116.716-2 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

Manaus, 01 de abril de 2019.

Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

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

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

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO os termos do art. 232, inc. I, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

identificado;

CONSIDERANDO a manifestação da Junta MédicoPericial do Município-JMPM, que defere a solicitação de Readaptação de
Função Temporária por 180 (cento e oitenta) dias;
CONSIDERANDO a ciência do Subsecretário de Gestão
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;
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 1.377/2019 – SEMAD
e o que consta nos autos do Processo nº 2018/1637/1157, resolve
CONSIDERAR READAPTADO, no período de 10-04 a
06-10-2018, em função compatível com sua capacidade física, nos
termos dos artigos 61 e 62 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor
RICARDO DE SOUZA VIEIRA, AS – Assistente em Saúde – Auxiliar de
Enfermagem C-09, matrícula nº 088.467-7 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

CONSIDERANDO o Parecer nº 465/2017 – Assessoria
Técnica/SEMSA;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 091/2018 –
NTRAB/SEMSA, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar –
PAD, visto que o servidor incorreu nas infrações dispostas no art. 226,
inc. II, § 1º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971;
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão
Permanente de Regime Disciplinar que opina pela demissão da servidora;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1412/2019 – SEMAD
e o que mais consta nos autos dos Processos nº 2017/1637/3481 e
nº 2018/038, resolve
DEMITIR, nos termos dos artigos 216, inc. VI e 226, inc. II, §
1º, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, a servidora LEILA DE SOUZA MATOS,
AS – Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 088.408-1 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
Manaus, 01 de abril de 2019.

Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

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

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

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO os termos do art. 232, inc. I, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;

identificada;

CONSIDERANDO a manifestação da Junta MédicoPericial do Município-JMPM, que defere a solicitação de Readaptação de
Função Temporária por 180 (cento e oitenta) dias;
CONSIDERANDO a ciência do Subsecretário de Gestão
Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA;
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 1.377/2019 –
SEMAD e o que consta nos autos do Processo nº 2018/16374277,
resolve

CONSIDERANDO o Parecer nº 523/2017 – Assessoria
Técnica/SEMSA;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 094/2018 –
NTRAB/SEMSA, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar –
PAD, visto que o servidor incorreu nas infrações dispostas no art. 226,
inc. II, § 1º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971;
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão
Permanente de Regime Disciplinar que opina pela demissão da servidora;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1412/2019 – SEMAD
e o que mais consta nos autos dos Processos nº 2017/1637/3480 e
nº 2018/044, resolve
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DEMITIR, nos termos dos artigos 216, inc. VI e 226, inc. II,
§ 1º, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora JOYCE PAIVA
DANTAS, AS – Técnico em Enfermagem, matrícula nº 110.415-2 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA.
Manaus, 01 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.412/2019 – SEMAD e
o que consta nos autos do Processo nº 2018/4114/4147/10184, resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 30-11-2018, 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 Professor
Nível Médio, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, ocupado pelo servidor
GEORGE PEREIRA RODRIGUES, matrícula nº 080.965-9 B, em virtude
de posse em outro cargo inacumulável.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO os termos do art. 232, inc. I, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o Despacho nº 663/2017 – Assessoria
Técnica/SEMSA;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 292/2018 –
NTRAB/SEMSA, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar –
PAD, visto que o servidor incorreu nas infrações dispostas no art. 226,
inc. II, § 1º, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971;
CONSIDERANDO o Relatório Conclusivo da Comissão
Permanente de Regime Disciplinar que opina pela demissão do servidor;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1412/2019 – SEMAD
e o que mais consta nos autos dos Processos nº 2014/1637/3688 e
nº 2018/055, resolve
DEMITIR, nos termos dos artigos 216, inc. VI e 226, inc. II,
§ 1º, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor CLÁUDIO
PINHEIRO JUNIOR, AS – Assistente em Administração, matrícula
nº 116.704-9 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMSA.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 035/2019
da Gerência de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
que solicita a nomeação de 120 (cento e vinte) candidatos aprovados no
Concurso Público para o Cargo de Professor Nível Superior, em diversas
especialidades;
CONSIDERANDO o Resultado Final do Concurso Público,
objeto do Edital nº 001/2017 para provimento de 400 (quatrocentas)
vagas e formação de cadastro de reserva para os Profissionais do
Magistério, cargos de Professor Nível Superior da Secretaria Municipal
de Educação – SEMED, homologado por meio do Decreto datado
publicado na Edição nº 4346 do Diário Oficial do Município e republicado
na Edição nº 4349 do Diário Oficial do Município de 23-04-2018;
CONSIDERANDO o Parecer nº 68.03.2018 –
ASSJUR/SEMED, que opina de forma favorável à solicitação de
convocação e nomeação dos candidatos;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0886/2018 – SEMED/GS e
o que mais consta nos autos do Processo nº 2019/4114/4147/00477, resolve
NOMEAR, nos termos do art. 11, inc. I, da Lei nº 1.118, de 0109-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os
candidatos adiante identificados, aprovados no Concurso objeto do Edital nº
001/2017 – Prefeitura Municipal de Manaus - SEMED, para exercerem, em
caráter efetivo, os cargos especificados no Anexo Único deste Decreto,
pertencentes ao quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED, objeto da Lei nº 2.315, de 24 de maio de 2018.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
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;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO a manifestação por meio do Parecer
nº 260-12-2018 – outubro de 2018 da Assessoria Técnica da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral
do Município, por meio do Parecer nº 037/2015 – P.Pessoal/PGM,
utilizado como paradigma pela Administração;
CONSIDERANDO
Despacho
da
Divisão
de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

ANEXO ÚNICO
CARGO: P01 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (1º AO 5º ANO)
DDZ LESTE I
CANDIDATO
VALTER NUNES MACIEL JUNIOR
JOSELIA DA SILVA VINENTE
ALÍCIA ROBERTA VASCONCELOS ROCHA
DDZ LESTE II
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
179º
JACQUELINE PITA DE SOUZA
180º
MARIA VERONICA DE ALMEIDA CRUZ
181º
HILLEN SANTOS ANTUNES
182º
FRANCINETH DO NASCIMENTO SOMBRA
183º
IARA MANILZA LINHARES BATISTA
184º
RODRIGO TABOSA DE SOUZA
185º
NALLU CRISTINA FERREIRA ALVES
186º
KARONLINE DA SILVA SOARES
187º
GIULIAN CAROLINE CARNEIRO RIBEIRO
DDZ NORTE
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
176º
THAIS TEIXEIRA NUNES DA CRUZ
CLASSIFICAÇÃO
147º
148º
149º
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INSCRIÇÃO
767.851-7
755.068-5
766.936-4
INSCRIÇÃO
766.962-3
760.524-2
766.129-0
768.829-6
768.464-9
754.413-8
761.429-2
752.094-8
775.889-8
INSCRIÇÃO
764.942-8

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
177º
178º
179º
180º
181º
182º

SUELEN SANTOS DA SILVA
764.208-3
LARA CRISTINA MACIEL RODRIGUES
772.093-9
JUFANIA DA SILVA BATISTA
771.135-2
JAQUELINE SERIQUE NASCIMENTO
764.918-5
FRANCISCA KLISSIA CAVALCANTE DA SILVA
704.526-3
LARISSA GOMES DAS CHAGAS
750.013-0
DDZ OESTE
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
142º
ANGELICA TAVARES DE MATOS
771.813-6
DDZ RURAL/RIBEIRINHA
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
24º
JOSIONE MORAES PESSOA
758.284-6
25º
VANESSA DE OLIVEIRA PINHEIRO
768.351-0
26º
RAIMUNDA OLIVEIRA DA COSTA
766.141-0
27º
JOAO LUCIO CABRAL DE OLIVEIRA
754.781-1
DDZ SUL
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
37º
JOAO DE DEUS EMANOEL FEITOSA LOPES
754.098-1
38º
SHARLEY DINIZ DE AMORIM
757.942-0
CARGO: P02 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO INFANTIL)
DDZ CENTRO-SUL
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
34º
FABIANE BITENCOURT DE FREITAS
767.327-2
35º
EDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
756.637-9
36º
ROSINEIDE GONÇALVES PENA
753.342-0
37º
RUANNA MARIA BRAZ BURGA
772.620-1
38º
VALCINERE CASTRO DA SILVA
766.557-1
39º
ENEIDA VERAS DE SOUZA DA MOTA
759.474-7
40º
IZA MARIA FREITAS BATISTA
753.848-0
41º
ERILANE DE MORAES FRANCO
705.313-4
42º
ANDREZA PAIVA DOS SANTOS
767.708-1
43º
EVERLY VIRGINIA BARROS DA SILVA
767.090-7
44º
GABRIELA AUGUSTA BRAGA DA SILVA
771.659-1
45º
CHRISTIE SEBASTIANA MARQUES MONTEIRO
766.041-3
46º
CELDA FERREIRA DA SILVA
705.084-4
47º
RAYENNE MAURICIO DOS SANTOS
754.634-3
48º
ALYNE CORTEZ CRISTÓFORO DE FARIAS
766.733-7
49º
YANA BRUNA DUARTE LEITE
772.548-5
50º
MARIA GORETTI PASSOS DE ALMEIDA
760.748-2
DDZ LESTE I
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
68º
MIRIÃ ESPÍNDOLA DE SOUSA
700.546-6
69º
MICHELE CASTRO PANTOJA
767.537-2
70º
VYVIAN RAMIRES COSTA
771.689-3
71º
TEREZINHA DE JESUS LUZ BARROSO
761.085-8
72º
RÚBIA DO SOCORRO PESSOA BATISTA VIEIRA
763.549-4
73º
ELKE PEREIRA DO NASCIMENTO
764.050-1
74º
BRUNA GABRIELLE LIMA DE SOUZA
755.522-9
DDZ LESTE II
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
60º
TEREZA DE JESUS DOS SANTOS
762.916-8
61º
CLEIDE DOS SANTOS MEDEIROS
757.443-6
62º
JULIANNE DA COSTA RODRIGUES
758.810-0
63º
ANTONIA ALVES DE SOUZA
758.791-0
64º
FRANCINETH DO NASCIMENTO SOMBRA
768.202-6
DDZ NORTE
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
71º
MARIA LUCIA DAS CHAGAS MENDES
755.244-0
72º
SORAYA DA SILVA ASSUNCAO
760.343-6
73º
RAQUEL LEITE MONTEIRO
766.482-6
74º
GILMARA CALVARIO DE SOUZA
764.173-7
75º
BRUNA TALITA DE SOUZA GOMES
750.412-8
76º
FRANCIMARA SILVA DE MORAIS
752.481-1
DDZ OESTE
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
73º
ANA MOREIRA
764.468-0
74º
KORINA ORTIZ COSTA
755.964-0
DDZ SUL
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
62º
SIMONE DE OLIVEIRA ALVES
701.448-1
63º
IDILENA SERRÃO NUNES
767.993-9
64º
FRANCELYNE VIEIRA FERNANDES
769.504-7
66º
MARIA DE FATIMA DE SOUZA FALCAO
752.280-0
67º
KILZA DO NASCIMENTO SANTIAGO
768.416-9
68º
NATALINE LOPES DOS SANTOS
775.822-7
69º
ARLENE CARVALHO BLANCO
762.079-9
70º
MARIA DAS DORES DE AZEVEDO PALHETA
758.320-6
71º
ANA PAULA ROCHA MARINHO
759.066-0
72º
ANDREA ROSENEIDE SOUZA E SOUZA
770.510-7
73º
SIMONE MARIA DA SILVA CRISPIM
767.391-4
74º
ANNE RICHELLE FERREIRA DE SOUZA
766.832-5
75º
THAISA DE PAULA ARANTES NEVES
759.471-2
76º
DAINA NASCIMENTO DE VASCONCELOS
756.175-0
77º
ELENICE BRITO ALCANTARINO
776.675-0
78º
THAMIRES LEÃO CORRÊA MARTINS
758.221-8
79º
LIZ ALDÍCIA CAMPOS SERRA MOSS
700.821-0
80º
DIANA DE LIMA SOUZA
759.954-4
81º
ADRIANE CAMPOS QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
752.993-7
82º
HORTENCIA DOS SANTOS SILVA
751.051-9
83º
ROGÉRIA ARAUJO ALVES
767.582-8
84º
ANA LÚCIA COLARES DE SOUZA
771.810-1
85º
WILIANY DE ARAÚJO LIMA
772.796-8
86º
ELANE PINHEIRO DA SILVA
768.583-1
87º
CILENE ARAUJO DA SILVA
751.769-6
*65º - LILIAN DE CARVALHO ABREU (DEFIC.) NOMEADA ATRAVÉS DO DOM Nº 4404, DE 20/07/2018
CARGO: P05 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FISICA)
LESTE I
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
26º
ANA SUENE ALVES TEIXEIRA
702.652-8
LESTE II

CLASSIFICAÇÃO
34º

CANDIDATO
INSCRIÇÃO
CLAUDILENE DE OLIVEIRA FERREIRA
770.708-8
NORTE
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
41º
AZAURI JOSÉ DA SILVA MOUZINHO JÚNIOR
757.056-2
OESTE
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
9º
MARIALDO MARTINS SARMENTO
775.088-9
RURAL (RIBEIRINHA)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
10º
HEBER FERNANDA FREITAS DA SILVA
764.041-2
CARGO: P06 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (ENSINO RELIGIOSO)
DDZ RURAL (RIBEIRINHA)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
10º
LEILA DE ABRANTES BEZERRA
761.997-9
CARGO: P07 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (GEOGRAFIA)
DDZ RURAL (RIBEIRINHA)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
15º
FRANCISCO FERNANDO BESSA BITTENCOURT
758.823-2
16º
RENATO KENNEDY RIBEIRO NEVES
773.165-5
17º
JULIANA ALVES DIAS
768.796-6
18º
LUCAS DE OLIVEIRA PANTOJA
760.545-5
19º
CARLOS JOSE FARIAS DOS SANTOS
770.214-0
20º
JAIR PAULO DE OLIVEIRA
759.727-4
21º
VALDELICE CARVALHO DE SOUSA
768.189-5
22º
ARLAN JUSTINO FROTA
758.520-9
CARGO: P08 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (HISTÓRIA)
DDZ RURAL (RIBEIRINHA)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
11º
PAULO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO
760.790-3
CARGO: P09 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (LÍNGUA INGLESA)
DDZ RURAL (RIBEIRINHA)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
13º
ÍTALO JOSÉ OLIVEIRA ANDRADE
756.365-5
14º
ANA CAROLINA SERRÃO GAMA
761.562-0
15º
LUAN MARTES RARIELL ALEXANDRO GRANDAL OLIVEIRA
768.985-3
16º
ALINE MOTA CALDAS
752.108-1
17º
ISABELLA VIEIRA GONÇALVES DA SILVA
774.385-8
18º
RODOLPHO MORAES DA MOTA
775.885-5
19º
MAVERY COUTINHO MARQUES
756.449-0
20º
KEITIANE RIBAS DA SILVA MACIEL
752.944-9
CARGO: P10 - PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (LÍNGUA PORTUGUESA)
DDZ RURAL (RIBEIRINHA)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
10º
VERA LUCIA DA SILVA ANTUNES
769.041-0
11º
ANDREA SOARES DA SILVA
760.627-3
12º
LUCIANA DE CASTRO SOUZA
774.304-1
13º
KIM RODRIGUES LOPES
767.241-1
14º
CRISTIANE BRAZ PEREIRA
758.988-3
15º
LUIZ ALBERTO COSTA DE SOUZA
753.845-6
16º
EDILVÂNIA PUREZA VON PAUMGARTTEN DE AGUIAR
775.929-0
17º
FABRICIO MAGALHAES DE SOUZA
763.262-2
18º
ELIZABETH RODRIGUES DE LUCENA
760.539-0

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0749/2019 –
DGP/SEMINF e o que mais consta nos autos do Processo nº
2019/19309/19630/00708,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1°, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores
abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF:
NOME
RENATO SILVA MARTINS
ITACIARA DE MATOS LEITE

CARGO
Gerente de Análise e
Viabilidade
Gerente de Banco de Preços

SIMBOLOGIA
DAS-1
DAS-1

II – NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados para
exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF,
objeto da Lei nº 2.340, de 17-09-2018:
NOME
EDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR
IGLETE CARDOSO ACIOLE
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CARGO
Gerente de Análise e
Viabilidade
Gerente de Banco de Preços

SIMBOLOGIA
DAS-1
DAS-1

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
Manaus, 01 de abril de 2019.

dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora LYVIA
BELÉM MARTINS GUIMARÃES no exercício do cargo em comissão de
Diretor de Administração e Finanças, integrante da estrutura
organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, objeto da
Lei nº 2.419, de 29-03-2019.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0555/2019 –
GPRES/IMPLURB (GGP) e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00705, resolve
NOMEAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, o senhor MÁRIO DANIEL
CONCEIÇÃO DE CARVALHO para exercer o cargo de Assessor
Técnico II, simbologia DAS-2, integrante da estrutura organizacional do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB,
objeto da Lei Delegada nº 21, de 31-07-2013, combinada com a
Lei nº 2.389, de 04-01-2019.
Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO os termos do art. 10 da Lei nº 2.419, de
29-03-2019;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 371/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17915/00007, resolve
CONSIDERAR CONFIRMADA, a contar de 29-03-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora ANA
SILVIA DOS SANTOS DOMINGUES no exercício do cargo em
comissão de Diretor de Previdência, integrante da estrutura
organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, objeto da
Lei nº 2.419, de 29-03-2019.
Manaus, 01 de abril de 2019.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
29-03-2019;

CONSIDERANDO os termos do art. 10 da Lei nº 2.419, de

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 371/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17915/00007, resolve
CONSIDERAR CONFIRMADA, a contar de 29-03-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora DANIELA
CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON no exercício do cargo de
DIRETOR-PRESIDENTE, integrante da estrutura organizacional da
MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, objeto da Lei nº 2.419,
de 29-03-2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 371/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17915/00007, resolve
CONSIDERAR CONFIRMADOS, a contar de 29-03-2019,
os servidores abaixo relacionados nos cargos em comissão que exercem
na estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA –
MANAUSPREV, objeto da Lei nº 2.419, de 29-03-2019.

Manaus, 01 de abril de 2019.

Nº
NOME
01 RAFAEL DA CRUZ LAURIA
02

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO os termos do art. 10 da Lei nº 2.419, de
29-03-2019;

03
04
05
06
07
08
09
10

CARGO
Procurador-Chefe
Gerente de Área de
FRANCISCA POLIANE LIMA RIO
Previdência
SAMANTHA DE JESUS TAPAJÓS MAUÉS
Gerente de Área de
BENTO
Administração e Finanças
CLÁUDIA DA COSTA FEIJÃO
Chefe de Gabinete
MÁRCIA CLÁUDIA SENNA DA FONSECA
Assessor de Comunicação
ZENA PAULA YACUB DE SOUZA
Assessor Técnico I
MÁRCIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO
Assessor Técnico I
WANESSA GALIZA MALTA DE OLIVEIRA
Assistente de Gabinete
ANADILSON PANTOJA PALHETA
Chefe Auxiliar
NATHACHA MUNIZ DE SOUZA
Chefe Auxiliar

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 371/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17915/00007, resolve
CONSIDERAR CONFIRMADA, a contar de 29-03-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
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Manaus, 01 de abril de 2019.

SIMBOLOGIA
MPREV-5
MPREV-4
MPREV-4
MPREV-3
MPREV-3
MPREV-3
MPREV-3
MPREV-2
MPREV-1
MPREV-1

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO os termos do § único, do art. 13, da Lei
nº 2.419, de 29-03-2019.
CONSIDERANDO a Ata da Quarta Reunião Extraordinária
do Conselho Municipal de Previdência – CMP, ocorrida em 01-04-2019,
que referendou os nomes dos senhores abaixo identificados para
ocuparem os cargos de Auditor-Chefe e Superintendente de
Investimentos da Manaus Previdência;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 371/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17915/00007,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
29-03-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, integrantes da
estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV:
NOME
LÁZARO DE AMORIM FRANCISCO
SOARES FILHO
FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO

CARGO

SIMBOLOGIA

Auditor

MPREV-5

Superintendente de Investimentos

MPREV-5

CRISTIANE MARCELA MOURA DE SÁ
LUZIA ZILVANY MENEZES DE CARVALHO
DAIANNY DINIZ BEZERRA LÍCIO DA SILVA
CRISTIANE QUEIROZ ARAÚJO

CARGO

SIMBOLOGIA

Auditor-Chefe

MPREV-5

Superintendente de Investimentos

MPREV-5

MPREV-2
MPREV-2
MPREV-1
MPREV-1

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 29-03-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados, para exercerem cargos em comissão integrantes da
MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, objeto da Lei nº 2.419,
de 29-03-2019:
NOME
IANY SANTOS DA SILVA
KAREN NUNES GUIMARÃES

CARGO
SIMBOLOGIA
Assessor Técnico I
MPREV-3
Chefia Especial
MPREV-3
Chefe de Setor de Compensação
LAÍSE CAROLINE OLIVEIRA ALVES
MPREV-2
Previdenciária
BRUNA VELOSO VIEIRA MACHADO
Chefe de Setor de Gestão de Pessoas MPREV-2
Chefe de Setor de Concessão de
ALESSANDRA DE LIMA BRAGA MENDONÇA
MPREV-2
Benefícios
Chefe de Setor de Manutenção e
LUCAS DE SOUZA BATALHA
MPREV-2
Material
Chefe de Setor de Planejamento e
THIAGO FREITAS DA SILVA
MPREV-2
Orçamento
GLÁUCIA ALMEIDA GOMES MIRANDA DA
Chefe de Setor de Arquivo
MPREV-2
SILVA
DARLA LETÍCIA NASCIMENTO GONDIN
Chefe de Setor Psicossocial
MPREV-2
Chefe de Setor de Tecnologia da
CESAR BRAZ DE OLIVEIRA
MPREV-2
Informação
VIVIAN ARAÚJO NORONHA LIMA
Chefe de Setor de Atendimento
MPREV-2
AÍLA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Chefe de Setor Financeiro
MPREV-2
Chefe de Setor de Manutenção de
ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA SOUSA
MPREV-2
Benefícios
CRISTIANE MARCELA MOURA DE SÁ
DAIANNY DINIZ BEZERRA LÚCIO DA SILVA
CLÁUDIA SIMONE SOARES
AMÉRICO CARNEIRO FILHO

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de 29-03-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo
relacionados, para exercerem cargos em comissão integrantes da
MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, objeto da Lei nº 2.419,
de 29-03-2019.
NOME
LÁZARO DE AMORIM FRANCISCO
SOARES FILHO
FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO

Chefe de Setor
Assistente de Gabinete
Chefia Auxiliar
Chefia Auxiliar

Chefe de Setor de Contabilidade
Assistente de Gabinete
Chefia Auxiliar
Chefia Auxiliar

MPREV-2
MPREV-2
MPREV-1
MPREV-1

Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019

Manaus, 01 de abril de 2019.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.419, de
29-03-2019, que reestrutura a Manaus Previdência – MANAUSPREV
entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do
Município de Manaus, em seu art. 4º, § 1º, que destaca a Composição
do Conselho Fiscal – COFIS;

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da Competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 371/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/17848/17915/00007,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
29-03-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei
nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, os servidores abaixo relacionados, integrantes da
estrutura organizacional da MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV:

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 373/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA e o que mais consta nos autos do
Processo nº 2019/17848/17915/00008,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR DISPENSADAS, a contar de
29-03-2019, as senhoras abaixo relacionadas, das funções de
representante que exercem na composição do CONSELHO FISCAL –
COFIS:
REPRESENTAÇÃO
Poder Executivo
Servidores Ativos

NOME
DARLA LETICIA NASCIMENTO GONDIN
PEDRO HUGO RABELLO BINDÁ
LUCIANA JAMEL REBELLO DE SOUZA
PLÁCIDO HENRIQUE DABELA DINELLY
FERNANDO DA ROCHA BARRETO JÚNIOR
IANY SANTOS DA SILVA
CLÁUDIA SIMONE SOARES
AMÉRICO CARNEIRO FILHO
CESAR BRAZ DE OLIVEIRA
VIVIAN ARAÚJO NORONHA LIMA
AÍLA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA SOUSA

CARGO
Assessor Técnico I
Chefia Especial
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor

SIMBOLOGIA
MPREV-3
MPREV-3
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2
MPREV-2

FUNÇÃO
Presidente
Suplente
Titular
Suplente

NOME
Suani dos Santos Braga
Ruth Freire de Souza
Mariolinda Correa Garcia dos Santos
Orlanide de Souza Paiva

II – CONSIDERAR DESIGNADAS, a contar de
29-03-2019, as senhoras abaixo relacionadas, para exercerem funções,
com suas respectivas representações, junto ao CONSELHO FISCAL –
COFIS:
REPRESENTAÇÃO
Servidores Ativos
Poder Executivo
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FUNÇÃO
Presidente
Suplente
Titular
Suplente

NOME
Suani dos Santos Braga
Ruth Freire de Souza
Mariolinda Correa Garcia dos Santos
Orlanide de Souza Paiva

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
III – CONSIDERAR CONFIRMADOS a contar de
29-03-2019, os senhores abaixo relacionados, das funções que exercem
com suas respectivas representações no CONSELHO FISCAL – COFIS:
REPRESENTAÇÃO
Servidores Ativos
Servidores Inativos e
Pensionistas
Poder Legislativo

FUNÇÃO
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

NOME
Rosiane da Silva Brito
Lucy Correia Oliveira de Paula
José Maria Nogueira
Antônio da Silva Breves
Eli Camilo Custódio
Nelson Costa e Silva

IV – CONSOLIDAR a composição do Conselho Fiscal CONFIS, mandato relativo ao biênio 04-01-2018 a 04-01-2020, na forma
do Anexo Único deste Decreto.
Manaus, 01 de abril de 2019.

ANEXO ÚNICO
REPRESENTAÇÃO
Servidores Ativos
Poder Executivo
Servidores Inativos e
Pensionistas
Poder Legislativo

FUNÇÃO
Presidente
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

NOME
Suani dos Santos Braga
Ruth Freire de Souza
Rosiane da Silva Brito
Lucy Correia Oliveira de Paula
Mariolinda Correa Garcia dos Santos
Orlanide de Souza Paiva
José Maria Nogueira
Antônio da Silva Breves
Eli Camilo Custódio
Nelson Costa e Silva

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.419, de
29-03-2019, que reestrutura a Manaus Previdência – MANAUSPREV
entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do
Município de Manaus e o art. 9º, § 1º que destaca a Composição do
Conselho Municipal de Previdência – CMP;

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0561/2019 –
DIVP/MANAUSCULT e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00697,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 01-04-2019, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores
abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT:
NOME
CAMYLA LORENA TORRES SILVA
DANIEL BAIMA MORAES PINHEIRO
WANESSA DE ABREU VIEIRA
ANNY THOMÉ DE SALES
RAYNER RIBEIRO DE ARAÚJO
JOSÉ MANOEL FERREIRA LEITE
SILVIO BARBOSA LIMA JUNIOR
DAVID DA SILVA BATISTA
JOSÉ MARCOS RODRIGUES LEITE

CARGO
Assessor Técnico III
Assessor Técnico III
Assessor II
Assessor III
Assessor III
Assessor III
Assessor III
Assessor III
Assessor III

SIMBOLOGIA
DAS-1
DAS-1
CAD-2
CAD-1
CAD-1
CAD-1
CAD-1
CAD-1
CAD-1

II – NOMEAR, a contar desta data, nos termos do art. 11,
inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados para
exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura organizacional
da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT, objeto da Lei Delegada nº 25, de 31-07-2013,
combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015:
NOME
SILVIA RENATA FARIA FROTA
WANESSA DE ABREU VIEIRA
MARIA CLÁUDIA BATISTA ALEIXO
LEONARDO ANDERSON LOPES DA SILVA
ARÍCIA LOPES DA SILVA
NAYANI KETLEN RODRIGUES DA COSTA SANTOS
JORGE LUIZ PACHECO BARBOSA JUCÁ
BRUNO CONTI MARTINS GOMES
THAIS WAUGHAN MONTEIRO DA ROSA

CARGO
Assessor Técnico III
Assessor Técnico III
Assessor II
Assessor III
Assessor III
Assessor III
Assessor III
Assessor III
Assessor III

SIMBOLOGIA
DAS-1
DAS-1
CAD-2
CAD-1
CAD-1
CAD-1
CAD-1
CAD-1
CAD-1

Manaus, 01 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.967, de 16-02-2018, que
designou os membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 373/2019 –
GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, e o que mais consta nos autos do
Processo nº 2019/17848/17915/00008, resolve
CONSIDERAR
CONFIRMADOS,
a
contar
de
29-03-2019, os senhores abaixo relacionados, nas funções que exercem
no CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP, mandato
referente ao biênio de 04-01-2018 a 04-01-2020:
REPRESENTAÇÃO
Poder Executivo
Servidores Ativos

Servidores Inativos e
Pensionistas
Poder Legislativo

FUNÇÃO
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente

NOME
Marcelo Magaldi Alves
Raimundo Nonato de Oliveira
Vanessa Cardoso Carneiro
Karliley Karla Capucho
Edson Nogueira Fernandes Júnior
Maria Edna Araújo
Rossicleide Brandão da Fonseca
Ivone Araújo da Silva
Altina Magalhães de Souza
José Maria Afonso Weil
Walber Moraes dos Reis
Clenia da Costa Gondim

Manaus, 01 de abril de 2019.

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0562/2019 –
DIVP/MANAUSCULT e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00698
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 08-04-2019, nos termos do
art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ―
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, os servidores
abaixo relacionados, integrantes da estrutura organizacional da
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT:
NOME
JAQUELINE DE FREITAS FIGUEIREDO
ELWIS ERONN BATISTA DE SOUZA
REGIANE RAMOS RIBEIRO
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CARGO
Chefe de Divisão de Convênios e
Contratos
Chefe de Divisão de Patrimônio Material
e Serviços
Chefe de Divisão de Qualificação
Turística

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-2
DAS-2

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
II – NOMEAR, a contar de 08-04-2019, nos termos do
art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus, os senhores abaixo relacionados para
exercerem cargos em comissão, integrantes da estrutura organizacional
da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT, objeto da Lei Delegada nº 25, de 31-07-2013,
combinada com a Lei nº 1.975, de 29-04-2015:
NOME
ELWIS ERONN BATISTA DE SOUZA
REGIANE RAMOS RIBEIRO
RAFAELA TELES DE FREITAS

CARGO
Chefe de Divisão de Convênios e
Contratos
Chefe de Divisão de Patrimônio Material
e Serviços
Chefe de Divisão de Qualificação
Turística

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-2
DAS-2

Manaus, 01 de abril de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 17.940/2019

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1497/2019DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.001026, resolve
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 16.730/2019,
publicada na Edição 4541 do DOM de 18-02-2019, que designou a
servidora SHEILA ROSSE DA CONCEIÇÃO SILVA, matrícula 110.077-7
A, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMSA, em substituição ao titular ORLEILSON
CAVALCANTE AMAZONAS afastado em virtude de licença médica, para
retificar o período do afastamento que passa a ser de 30-01 a 15-03-2019,
mantendo-se inalterados os demais termos da Portaria.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 01 de abril de 2019.

DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1496/2019DTRAB/SEMSA, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.001027, resolve
DESIGNAR o servidor KENANIAS SOUZA DA SILVA,
matrícula 122.504-9 A, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Chefe de Serviço de
Transporte do Distrito de Saúde Leste, simbologia SGAS-1, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA, no período de 18-03 a 16-04-2019, com direito à percepção da
remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular
JEDSON CARLOS SENA FERREIRA, afastado em virtude de férias
regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 01 de abril de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 17.942/2019
CONCEDE Afastamento para Estudo na
forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o art. 81 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro
de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 9.824, de 02 de dezembro
de 2008, que regulamenta o Programa “Qualifica” destinado à
capacitação em nível de pós-graduação “stricto sensu” para servidor
docente e pedagogo;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 197.03.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0850/2019SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.002196,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 17.941/2019
ALTERA Portaria por Delegação na forma
que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,

RESOLVE:
I – CONCEDER, a contar de 19-03-2019, pelo prazo de 36
(trinta e seis) meses, Afastamento para Estudo a servidora MARIA DAISE
DA CUNHA MATOS, Professor Nível Superior, matrícula 105.380-9 D,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED, a fim de cursar Pós-Graduação “stricto sensu” –
Doutorado na Área de Educação, ministrado pela Universidade Estadual
Júlio de Mesquita Filho/UNESP, na cidade de Rio Claro/SP;
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
II – VINCULAR a autorização de que trata este ato à
obrigatoriedade da contraprestação de serviços ao Município, por
período correspondente ao do afastamento;
III – CONDICIONAR a manutenção desta autorização
à apresentação de relatório, em que se detalhem e comprovem as
atividades desenvolvidas, resultados alcançados, as disciplinas cursadas
com suas respectivas notas ou conceitos com a aprovação do orientador
ou supervisor do Doutorado;
IV – DETERMINAR o ressarcimento ao Município do valor
correspondente ao período do afastamento, em caso de não
cumprimento da obrigação prevista na cláusula sétima, conforme Termo
de Compromisso.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 01 de abril de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 17.943/2019
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 47/2019-DED, subscrita pelo Diretor do Departamento de Elaboração
de Decretos da Casa Civil;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 115/2019 SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil, resolve
DESIGNAR a servidora MÔNICA PRESTES RODRIGUES,
matrícula 110.127-7 G, para responder, cumulativamente, pelas
atribuições do cargo de provimento em comissão de Diretor de
Departamento de Elaboração de Decretos, simbologia DAS-3, integrante
da estrutura organizacional da CASA CIVIL, no período de 01 a
30-04-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício do cargo, em substituição ao titular PHILIPPE JOHNATAN
OTTO SABBÁ, afastado em virtude de férias regulamentares.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 01 de abril de 2019.
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 036/2019-DERHUS/CASA CIVIL
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei 1.118, de
01-09-1971,
CONSIDERANDO o Decreto de 27 de novembro de 2018,
publicado no DOM nº 4486, 27-11-2018, que nomeou o servidor adiante
identificado,
RESOLVE:
INCLUIR na Escala de Férias da Casa Civil, aprovada pela
Portaria nº 141/2018-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4488,
de 29-11-2018, o servidor ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO
BISNETO, Secretário Municipal Chefe da Casa Civil, matrícula 131.3312B, no mês de dezembro/2019, cuja fruição poderá ser alterada por
razão de conveniência administrativa.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de março de 2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ERRATA
ERRATA do Despacho de Inexigibilidade ao Processo
Nº 2019/2287/14149/00001, publicado no DOM nº 4553 de 11/03/2019
com a empresa CLUBE DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MANAUS.
ONDE SE LÊ:
Fica declarado Inexigível o procedimento licitatório, com fundamento no
art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para a contratação direta
da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MANAUS para prestação
de serviços de proteção ao crédito, mediante inscrição de devedores em
situação de inadimplência com o Município de Manaus no Banco de
dados do SPC Brasil.
LEIA-SE:
Fica declarado Inexigível o procedimento licitatório, com fundamento no
art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para a contratação direta
da CLUBE DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MANAUS para prestação
de serviços de proteção ao crédito, mediante inscrição de devedores em
situação de inadimplência com o Município de Manaus no Banco de
dados do SPC Brasil.
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS

SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO:
Gleivid Masae do Carmo Otsuka - Matrícula n. 134.233-9A
II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar de 11 de março de 2019.

EDITAL DE AVISO SOBRE ADOÇÃO
DE EQUIPAMENTO PÚBLICO
A PREFEITURA DE MANAUS, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS SEMPPE, devidamente representada por sua Secretária que esta
subscreve, em atendimento ao disposto no §1º, do art. 7º, do Decreto
Municipal nº 4.2740, de 17/01/2019, TORNA PÚBLICO por intermédio
deste EDITAL, que a empresa CONDOMÍNIO AMAZONAS SHOPPING
CENTER, inscrita no CNPJ de n.º 63.691.570/0001-95, com sede na Av.
Djalma Batista, nº 482 - Parque 10 de Novembro, CEP: 69050-010,
neste ato representada, na forma de seus atos constitutivos, por seus
procuradores, Sr. Rodrigo do Vabo Macêdo e Sr. Angello Vitoriano do
Valle, manifestou interesse em adotar os equipamentos públicos –
Passarela de travessia de pedestres nº 03, localizada na Av. Djalma
Batista – Parque 10 de Novembro e Passarela de travessia de pedestres
nº 09, localizada na Av. Darcy Vargas, s/nº - Parque 10 de Novembro,
conforme manifestação por intermédio de Carta de Intenção e instrução
nos autos dos Processos Administrativos nºs 2019/19928/19951/00024 e
2019/19928/19951/00026, respectivamente.
O presente aviso tem por propósito tornar pública a
pretensão da adotante, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias para que
se apresentem outros interessados no mesmo bem ou manifestem
contrariedade quanto á adoção ora publicada.
Manaus, 1º de abril de 2019.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Manaus, 28 de março de 2019.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão
Eletrônico n° 366/2018 - CML/PM;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade;
RESOLVE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico
n° 366/2018 - CML/PM - Registro de Preço para eventual fornecimento
de carga e recarga de extintor de incêndio para atender aos órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de
Manaus, para a(s) empresa(s):
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Valor R$: 810,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 2
Valor R$: 810,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item:3
Valor R$: 79,20
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 6
Valor R$: 49,50
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 7
Valor R$: 185,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 9
Valor R$: 84,60
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 10
Valor R$: 14,91
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 11
Valor R$: 100,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 12
Valor R$: 249,10
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 13
Valor R$: 40,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 14
Valor R$: 60,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 15
Valor R$: 59,15
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 16
Valor R$: 69,60
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 17
Valor R$: 119,60
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 18
Valor R$: 25,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 19
Valor R$: 299,20
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 20
Valor R$: 40,00
Fornecedor: PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA
Item: 21
Valor R$: 50,00
Item: 1

PORTARIA Nº 097/2019 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
na competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93;
RESOLVE
I - ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Termo de Contrato de Concessão de Uso Remunerado
n. 002/2018-SEMEF – SOUZA E SÁ LTDA - ME, cujo objeto é
“concessão de uso de espaço público destinado à exploração por
empresa especializada em Restaurante e Lanchonete nas dependências
da sede da SEMEF - Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, localizada na Av. Brasil, n° 2971 – Bairro
da Compensa”, instituída por meio da Portaria nº 046/2018-GS/SEMEF,
publicada no Dom edição nº 4305, de 16/2/2018, que passa a ser
composta pelos servidores abaixo relacionados.
GESTÃO DO CONTRATO:
Darley Soares de Lima – Matrícula n. 085.042-0A
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1. Marcio Magalhães de Souza - Matrícula n. 070.539-0C
2. Fatima Gusmão Affonso- Matrícula n. 004.814-3J
3. Amanda da Silva Fournier - Matrícula n. 111.802-1E
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II - DETERMINAR ao setor competente a convocação
da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de
Preço, nos termos da Lei.

Manaus-AM, 26 de março de 2019.

Manaus-AM, 26 de março de 2019.

CONVOCAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO, no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão
Eletrônico n° 010/2019 - CML/PM;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou
irregularidade;

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, CONVOCA o(s)
responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) AP SARUBBI-ME, vencedora(s)
do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2019 CML/PM – Registro de Preço para eventual fornecimento de máquinas e
utensílios (ventilador pedestal e exaustor de ar) para atender aos órgãos e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de
Manaus, através do Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo
Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que compareça(m) no prazo de 02
(dois) dias úteis a contar da publicação do presente ato, para assinatura da
Ata de Registro de Preço, no prédio da Secretaria Municipal de Finanças,
Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, situado na Av. Brasil,
nº 2971, Compensa, no horário das 08h às 17h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.

RESOLVE:

Manaus-AM, 27 de março de 2019.

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico
n° 010/2019 - CML/PM - Registro de Preço para eventual fornecimento
de máquinas e utensílios (ventilador pedestal, compressor de ar
comprimido, máquina de solda elétrica e outros) para atender aos órgãos
e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de
Manaus, para a(s) empresa(s):
Item: 1
Item: 5

Fornecedor: AP SARUBBI-ME
Valor R$: 220,00
Fornecedor: AP SARUBBI-ME
Valor R$: 112,00

II - DETERMINAR ao setor competente a convocação
da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de
Preço, nos termos da Lei.
Manaus-AM, 27 de março de 2019.

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0060/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação
e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, originada
do Processo Administrativo nº 010007.11209190050041849/2018 - SEMEF,
Pregão Eletrônico nº 268/2018 – CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de
gêneros alimentícios (polpa de frutas). Informações detalhadas da Ata
encontram-se disponíveis no DOM nº 4502, de 19/12/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.
Manaus-AM, 27 de março de 2019.

CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF, CONVOCA o(s)
responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) PALACIO DE MATERIAL DE
SEGURANÇA LTDA, vencedora(s) do processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico nº 366/2018 - CML/PM – Registro de Preço para
eventual fornecimento de carga e recarga de extintor de incêndio para
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta
da Prefeitura de Manaus, através do Sistema de Registro de Preços,
regulamentado pelo Decreto nº 3.246 de 28/12/2015, a fim de que
compareça(m) no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do
presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preço, no prédio da
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno - SEMEF, situado na Av. Brasil, nº 2971, Compensa, no horário das
08h às 17h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0064/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação
e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, originada
do Processo Administrativo nº 010007. 11209190050033862/2018 - SEMEF,
Pregão Eletrônico nº 370/2018 – CML/PM. Objeto: eventual contratação de
serviço de Locação de Painel de Led. Informações detalhadas da Ata
encontram-se disponíveis no DOM nº 4506, de 27/12/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.
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Manaus-AM, 26 de março de 2019.

Manaus-AM, 27 de março de 2019.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0032/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação
e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, originada
do Processo Administrativo nº 010007.112091900500032140/2018 - SEMEF,
Pregão Eletrônico nº 197/2018 – CML/PM. Objeto: eventual contratação de
serviços de agenciamento de viagens/turismo incluindo emissão, reserva,
cancelamento, marcação e remarcação de hospedagens nacionais e
internacionais (com pensão completa). Informações detalhadas da Ata
encontram-se disponíveis no DOM nº 4433, de 30/08/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.

A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata
supracitada,
originada
do
Processo
Administrativo
n. 010007.11209190050006429/2018, Pregão Eletrônico nº 098/2018 –
CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de lanche. Informações
detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 4371, de
28/05/2018 e no site http://compras.manaus.am.gov.br.
Manaus-AM, 27 de março de 2019.

Manaus-AM, 27 de março de 2019.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0033/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação
e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, originada
do Processo Administrativo nº 010007.11209190050021825/2018 - SEMEF,
Pregão Eletrônico nº 154/2018 – CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de
material de expediente. Informações detalhadas da Ata encontram-se
disponíveis no DOM nº 4442, de 17/09/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata
supracitada,
originada
do
Processo
Administrativo
n. 010007.11209190050044516/2017 - SEMEF, Pregão Eletrônico
nº 099/2018 – CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de fraldas
geriátricas. Informações detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no
DOM nº 4375, de 05/06/2018 e no site http://compras.manaus.am.gov.br.
Manaus-AM, 27 de março de 2019.

Manaus-AM, 27 de março de 2019.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação
e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93,
torna público que MANTÉM o preço constante na Ata supracitada, originada
do Processo Administrativo nº 010007.11209190050021458/2018 - SEMEF,
Pregão Eletrônico nº 156/2018 – CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de
material de expediente e copo descartável. Informações detalhadas da Ata
encontram-se disponíveis no DOM nº 4442, de 17/09/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata
supracitada,
originada
do
Processo
Administrativo
nº 010007.11209190050001921/2018 - SEMEF, Pregão Eletrônico
nº 035/2018 – CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de material de
consumo e permanente. Informações detalhadas da Ata encontram-se
disponíveis no DOM nº 4381, de 13/06/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.
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Manaus-AM, 27 de março de 2019.

RESOLVE:
I – PRORROGAR, pelo período de 12 (doze) meses, a
contar de 1º.01.2019, a cessão dos servidores abaixo nominados, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
para a CASA CIVIL, anteriormente promovida na forma da Portaria
nº 167/2018-SEMAD, publicada no DOM Edição nº 4.344, de
16.04.2018, alterada mediante Portaria nº 150/2019-SEMAD, publicada
no DOM Edição nº 4.561, de 21.03.2019, com observância ao respectivo
ônus financeiro da movimentação funcional.

TERCEIRA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2018 –
DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF
A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em atendimento ao §2º, do artigo 15, da
Lei nº 8.666/93, torna público que MANTÉM o preço constante na Ata
supracitada,
originada
do
Processo
Administrativo
nº 010007.11209190050001916/2018 - SEMEF, Pregão Eletrônico
nº 086/2018 – CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de material
educativo e esportivo. Informações detalhadas da Ata encontram-se
disponíveis no DOM nº 4387, de 21/06/2018 e no site
http://compras.manaus.am.gov.br.
Manaus-AM, 26 de março de 2019.

Com ônus financeiro para ambos os órgãos
Nome
Cargo
ALESSANDRA GISELLE NASCIMENTO DE
AS-Assistente em Administração D-04
SOUZA
JARINA SODRÉ DA COSTA
AS-Assistente em Administração D-03
MARILENE RAMOS DE BARROS
AS-Auxiliar Administrativo C-08
RIAME BRAGA MOREIRA
AS-Auxiliar Administrativo C-08
SILVANA MARIA NEGREIROS DA SILVA
AS-Assistente em Administração D-11
LAÍS ARAÚJO DE FARIA
AS-Assistente em Administração D-02

Matrícula
102.791-3 C
089.891-0 H
068.701-4 B
014.636-6 G
011.947-4 A
122.889-7 A

Com ônus financeiro para o órgão de destino
Nome
Cargo
Matrícula
REGINA CÉLIA BARBOSA SODRÉ FERNANDES
ES – Médico I-05
077.246-8 B
WALMIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR
AS-Assistente em Administração D-01 108.699-5 A
MARIA LUIZA LIMA DE ALENCAR
AS-Assistente em Administração D-01 097.143-0 D

II – DECLARAR PRORROGADA, no período de 1º.01 a
31.01.2019, com ônus para o órgão de destino, a cessão dos servidores
a seguir nominados, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA para a CASA CIVIL, movimentação
funcional anteriormente promovida na forma da Portaria nº 167/2018SEMAD, publicada no DOM Edição nº 4.344, de 16.04.2018, alterada
mediante Portaria nº 150/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição
nº 4.561, de 21.03.2019.
Nome
CARLA CHAVES PACHECO
CARLOS OTÁVIO BARRETO CAMPOS

Cargo
Matrícula
AS-Assistente em Administração D-01 113.031-5 A
AS-Assistente em Administração D-01 098.406-0 C

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de março de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
(**) PORTARIA Nº 151/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e

(**) Segunda republicação, suprimindo-se o nome do servidor WALLACE
RODRIGUES FERREIRA do Item I, substituindo-se as publicações anteriores,
veiculadas no DOM Edição 4.562, de 22.03.2019, e 4.566, de 28.03.2019.

CONSIDERANDO o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto
nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o art. 52, II, “b”, da Lei nº 1.222/2008, e
art. 50, II, “b”, da Lei nº 1.223/2008, c/c o art. 10 da Lei nº 1.978/2015;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.916/2018DERHUS/CASA CIVIL, de 20.12.2018, subscrito pela Subsecretária
Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, em
exercício;
CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Saúde, conforme Ofício nº 0748/2019-DTRAB/SEMSA, de 08.02.2019,
retificado na forma do Ofício nº 0919/2019-DTRAB/SEMSA, de
19.02.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho de 14.03.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2018/1637/8002-SEMSA (Anexo Proc. 2018/1637/0465SEMSA),

PORTARIA Nº 165/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei
nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 192/2018ESPI/SEMAD, de 12.12.2018, ratificado na forma do Ofício
nº 0682/2019-SEMAD, de 11.02.2019, subscrito pelo Titular da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão;
CONSIDERANDO o Parecer nº 054/2019-AJ/SEMINF, de
18.02.2019, que opina favoravelmente pela prorrogação da cessão do
servidor;
CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Infraestrutura, na forma do Despacho datado de 19.02.2019, às fls. 20;
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CONSIDERANDO as recomendações da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho de 20.03.2019, às fls.22,22-v;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2018/16330/16352/000059-SEMINF,
RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 133/2019-SEMAD,
publicada no DOM Edição nº 4.556, de 14.03.2019, considerando-se a
inexistência de implicações concretas sobre a vigência da Portaria
nº 223/2018-SEMAD, publicada no DOM Edição nº 4.371, de
28.05.2018.
II – DECLARAR PRORROGADA, nos períodos de
02.02.2019 a 28.02.2019, com ônus para o órgão de origem, e de
1º.03.2019 a 1º.02.2020, com ônus para ambos os órgãos, a cessão da
servidora KÁTIA MARIA MOTTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Agente
Administrativo A-III-II, matrícula 080.026-0 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, com lotação na ESCOLA DE SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL –
ESPI/SEMAD, movimentação funcional anteriormente autorizada, em
prorrogação, na forma da Portaria nº 223/2018-SEMAD, publicada no
DOM Edição 4.371, de 28.05.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de março de 2019.

RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º.01.2019, com ônus financeiro para ambos os
órgãos, a cessão da servidora ROSANDRA KELLY ANSELMO DA
CRUZ, Professor Nível Superior, matrícula 094.079-8 B, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para
a CASA CIVIL, movimentação funcional anteriormente autorizada, em
prorrogação, na forma da Portaria nº 096/2018-SEMAD, publicada no
DOM Edição 4.316, de 05.03.2018, alterada pela Portaria nº 356/2018SEMAD, publicada no DOM Edição 4.463, de 16.10.2018,
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de março de 2019.

PORTARIA Nº 167/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o art. 72, inc. II, da Lei nº 1.624/2011,
c/c o art. 1º, I, da Lei nº 2.322/2018, e art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto
nº 0842/2011, alterado mediante o Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0334/2019GS/SEMEF, de 08.02.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 383.02.2019 ASSJUR/SEMED, de 22.02.2019, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, em exercício, conforme Ofício nº 0682/2019-SEMED/GS, de
27.02.2019;

PORTARIA Nº 166/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o art. 62, I, § 1º, II, da Lei
nº 1.126/2007, alterada pela Lei nº 1.412/2010, c/c o art. 1º, I, da Lei
nº 2.322/2018, e art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 842/2011, alterado pelo
Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 076/2019-GP, de
04.02.2019, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de
Manaus;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 402.02.2019 ASSJUR/SEMED, de 25.02.2019, que opina pelo deferimento do pleito;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, em exercício, conforme Ofício nº 0704/2019-SEMED/GS, de
1º.03.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho de 25.03.2019;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho de 20.03.2019;
CONSIDERANDO ainda o que consta da instrução do
Processo nº 2019.18000.18125.0.001944-SIGED,
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar das respectivas datas, com ônus financeiro para o órgão
de destino, a cessão dos servidores abaixo nominados, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO – SEMEF, movimentação
funcional anteriormente promovida, em prorrogação, na forma da Portaria
nº 205/2018-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.363, de 15.05.2018.
MÁRCIO
SOUZA

SERVIDOR
MAGALHÃES

DE

MARTHA BRITO DE SOUZA

CARGO
Auxiliar Municipal/Auxiliar
Administrativo
Técnico Municipal/Assistente de
Administração

MATRÍCULA

A CONTAR DE:

070.539-0 B

1º/04/2019

121.946-4 A

11/03/2019

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

CONSIDERANDO ainda o que consta da instrução do
Processo nº 2019.18000.18125.0.001458-SIGED,
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Manaus, 29 de março de 2019.

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 143/2019-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 Quarto Termo Aditivo ao Contrato
nº 014/2015 - Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e
empresa LHT Serviços de Manutenção Elétrica Ltda. – ME.
CONSIDERANDO o serviço de manutenção preventiva e
corretiva, com reposição de peças das máquinas termonebulizadoras,
nebulizadoras, veiculares, pulverizadoras e bombas aspersoras
pertencentes à SEMSA, de acordo com os quantitativos e especificações
estabelecidos no Projeto Básico, em conformidade com o Edital do
Pregão Presencial nº 015/2015 – SCLS/CML/PM.
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes à execução do contrato acima citado:
GESTOR DO CONTRATO
NOME
MARINÉLIA MARTINS FERREIRA

CARGO
Especialista em Saúde
FISCAIS DO CONTRATO
NOME
CARGO
Gerente da Rede de Atenção
ALINNE DE PAULA RODRIGUES ANTOLINI
Psicossocial-GERAP
JOÃO ALTERCI NEPOMUCENO DA SILVA Chefe do Núcleo de Controle da Malária
Chefe do Núcleo de Controle de
EDVALDO RAIMUNDO NAZARÉ DA ROCHA
Etomologia e Controle Vetorial
FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO
NOME
CARGO
JOSIELEN APARECIDA DE AMORIM
Especialista em Saúde

MATRÍCULA
107.643-4A
MATRÍCULA
128.800-8A
123.552-4B
120.081-0D
MATRÍCULA
125.963-6A

II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais e/ou Recibos.
III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar da Ordem de Execução de Serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

PORTARIA Nº 169/2019-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 018/2015 – Prorrogação, que entre si celebram o Município de
Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a
empresa Cace – Casa dos Componentes Eletrônicos Ltda. – EPP;
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CONSIDERANDO a prestação do serviço de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos de telefonia Rural-Cell,
incluindo o fornecimento de peças e demais insumos necessários para a
execução do serviço, para atender as necessidades do Distrito de Saúde
Rural (DISAR) da SEMSA, em conformidade com o Edital do Pregão
Presencial nº 019/2015 – SCLS/CML/PM.
CONSIDERANDO a Portaria nº 430/2018-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 o servidor abaixo elencado, designado
pela Portaria nº 430/2018-GCONT/SEMSA, de 24 de julho
de 2018.
SERVIDOR
JHONATA DA SILVA CALHEIROS

MATRÍCULA
122.860-9A

FUNÇÃO
FISCAL

RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes a execução do contrato acima citado:
NOME
CLEYSE BARROS DE SANT’ANNA
JOZIMAR DOS SANTOS ASSUNÇÃO
FABRÍCIO VIANA RODRIGUES
EVERTON CONCEIÇÃO DE ALBUQUERQUE
JOSÉ SILVA COSTA

MATRÍCULA
116.814-2A

III – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a
contar da ordem de execução de serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de março de 2019.

FUNÇÃO
FISCAL

III – MANTER os demais fiscais mencionados nas
Portarias anteriores, conforme descrição abaixo, ainda sendo
necessárias, no mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores designados
para fins de atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos.
SERVIDOR
RAIMAR CARVALHO DE ARAÚJO
MARCELO GOMES DOS SANTOS
PAULO NEPOMUCENO DA SILVA
RITA DE CÁSSIA FERREIRA SERRA
SHELLEY SÂMIA DE SÁ FERNANDES

MATRÍCULA
065.298-9A
108.541-7A
108.533-6A
108.281-7A
108.065-2A

II – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo, 3
(três) assinaturas dos servidores acima designados para fins de atesto
das Notas Fiscais e/ou Recibos.

II – DESIGNAR o servidor abaixo relacionado para
acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos,
referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.
SERVIDOR
PAULO NEPOMUCENO DA SILVA

FUNÇÃO
GESTOR
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

MATRÍCULA
064.005-0I
081.615-9A
116.814-2A
109.984-1B
111.343-7A

FUNÇÃO
GESTOR
FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL SUPLENTE

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de abril de
2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de março de 2019.

PORTARIA Nº 184/2019-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 Quarto 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

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2015 –
Prorrogação, celebrado em 28/02/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Costa Rica
Serviços Técnicos Ltda.
3. OBJETO: Fica prorrogado com o valor de R$ 282.300,00 (duzentos e
oitenta e dois mil e trezentos reais), correspondentes à dilatação do
Contrato nº 001/2015 por 12 (doze) meses, contados a partir do dia
02/03/2019, referente à prestação de serviços de controle de pragas,
conforme itens 1 e 5 da Ata de Registro de Preços nº 007/2014GERP/SEMAD, resultante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013 –
CML/PM, para atender as demandas dos Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde, desta SEMSA,.
4. VALOR: R$ 282.300,00 (duzentos e oitenta e dois mil e trezentos
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenhos nº 2019NE00401
datada de 24/01/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 2371
10.301.0092.2154.0000 02140000 33903978, no valor de R$ 76.208,75
(setenta e seis mil duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos);
2019NE00402 datada de 24/01/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.301.0092.2154.0000 02140000 33903978, no valor
de R$ 1.337,00 (um mil trezentos e trinta e sete reais); 2019NE00403 datada
de 24/01/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0097.2196.0000 02140000 33903978, no valor de R$ 4.271,50
(quatro mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos);
2019NE00404 datada de 24/01/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.305.0096.2149.0000 02140000 33903978, no valor
de R$ 3.769,75 (três mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco
centavos); 2019NE00405 datada de 24/01/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.122.0128.2204.0000 01000000 33903978, no valor
de R$ 21.391,00 (vinte e um mil trezentos e noventa e um reais);
2019NE00406 datada de 24/01/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária 23701 10.302.0093.2153.0000 02140000 33903978, no valor
de R$ 28.972,00 (vinte e oito mil novecentos e setenta e dois reais);
2019NE00407, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.302.0098.2199.0000 02140000 33903978, no valor de R$ 5.200,00 (cinco
mil e duzentos reais), ficando, caso haja, o saldo remanescente a ser
empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses,
contados a partir do dia 02/03/2019.
Manaus (AM), 28 de fevereiro de 2019.
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EXTRATO

LEIA-SE:

1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2015 –
Prorrogação, celebrado em 29/03/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa L H T Serviços de
Manutenção Elétrica Ltda. ME.
3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, com o valor de
R$ 247.651,32 (Duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta
e um reais e trinta e dois centavos), correspondente à dilatação do
Contrato nº 014/2015 por 12 (doze) meses, contados a partir do dia
1º/04/2019, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva, com reposição de peças, das máquinas termonebulizadores,
nebulizadoras veicular, pulverizadoras e bombas aspersoras
pertencentes à Secretaria de Saúde de Manaus - SEMSA, de acordo
com os quantitativos e especificações estabelecidos no Projeto Básico,
na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 015/2015SCLS/CML/PM.
4. VALOR: R$ 247.651,32 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e
cinquenta e um reias e trinta e dois centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Notas de Empenho nº: nº 2019NE00488,
de 04/02/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701
10.305.0096.2149.0000 02140000 33903917, no valor de R$ 61.912,83
(sessenta e um mil novecentos e doze reais e oitenta e três centavos),
ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.

3. OBJETO: Fica acrescido o valor de R$ 71.271,00 (setenta e um mil,
duzentos e setenta e um reais), proporcionalmente a 3 (três) meses,
referente à adição de 06 (seis) veículos de mesmas características dos
demais que já pertencem a este contrato, cujo acréscimo correspondente a
25% (vinte e cinco por cento) no valor global, que atualizado passa a ser
de R$ 1.425.420,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil e
quatrocentos e vinte reais), ou seja, R$ 285.084,00 (duzentos e oitenta e
cinco mil e oitenta e quatro reais) de acréscimo em 12 (doze) meses. Este
Termo iniciará a partir de 02/01/2019 com término em 27/03/2019, sendo
seu objeto original a locação de 24 (vinte e quatro) veículos automotores
tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência mínima
de 140 cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade para 05
passageiros, com no máx. 2 (dois) anos de uso a partir da data de
fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem combustível,
com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD
player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por
conta da contratada, Modelo: FORD RANGER, S-10, AMAROK, ou similar.
Conforme Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o item 2 da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF –
PREGÃO Nº 088/2015 – CLM/PM, para atender as necessidades do
Programa Municipal de Controle da Malária desta SEMSA
4. VALOR DO ADITIVO: R$ 71.271,00 (setenta e um mil, duzentos e
setenta e um reais).
Manaus, 28 de março de 2019.

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica dilatado por 12 (doze) meses,
contados a partir do dia 1º/04/2019.
Manaus, 29 de março de 2019.
ERRATA
ATO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018 – Prorrogação,
que entre si celebram o Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa Kinglog
Transportes Multimodais LTDA., celebrado em 1º.01.2019, publicado no
DOM, Edição 4555, de 13 de março de 2019, pág.13.

ERRATA
ATO: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2016 – Prorrogação,
que entre si celebram o Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa Couto Serviços de
Transporte e Locação de Veículos LTDA – ME, celebrado em
02.01.2019, publicado no DOM, Edição 4545, de 22 de fevereiro de
2019, pág.4.

ONDE SE LÊ:
1. ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018,
celebrado em 1º/01/2019.
LEIA-SE:
1. ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018,
celebrado em 28/12/2018.

ONDE SE LÊ:
3. OBJETO: Fica acrescido em R$ 285.084,00 (Duzentos e oitenta e
cinco mil e oitenta e quatro reais) ao valor original do Contrato
nº 009/2016, a adição de 06 (seis) veículos de mesmas características
dos demais que já pertencem a este contrato, cujo acréscimo
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) no valor global, que
atualizado que passa a ser de R$ 1.425.420,00 (um milhão,
quatrocentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte reais), e que este
Termo iniciará a partir de 02/01/2019 com término em 27/03/2019, e que
o objeto original é a locação de 24 (vinte e quatro) veículos automotores
tipo caminhonete (pick-up), cabine dupla, motor 2.0 a 3.2, potência
mínima de 140 cv, combustível diesel, tração 4x4, 04 portas, capacidade
para 05 passageiros, com no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da
data de fabricação. Características adicionais: sem motorista, sem
combustível, com ar condicionado, direção hidráulica, vidros e travas
elétricas, CD player, rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com
manutenção total por conta da contratada, Modelo: FORD RANGER, S10, AMAROK, ou similar. Conforme Projeto Básico/Termo de Referência,
conforme o item 2 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 –
DIVRP/UGCM/SEMEF – PREGÃO Nº 088/2015 – CLM/PM, para
atender as necessidades do Programa Municipal de Controle da Malária
desta SEMSA
4. VALOR: R$ 1.425.420,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil
e quatrocentos e vinte reais).

Manaus, 28 de março de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 2.016/2018-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
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CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/03249, de 05/04/2018.

consta

no

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora ANA KEILA DA SILVEIRA
PASSOS, matrícula 131.360-6 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR - 20 HORAS, posicionada atualmente no anexo II-A,
II-B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas Leis n° 1.879,
de 04 de junho de 2014, n° 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei 2.266,
de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 1-A, na forma a
seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(ESPECIALIZAÇÃO)

Processo

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-D

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

RESOLVE:

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

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora MAUD REJANE DE CASTRO
E SOUZA, matrícula 062.446-2 B, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR - 20 HORAS, posicionada atualmente no anexo II-A,
II-B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas Leis n° 1.879,
de 04 de junho de 2014, n° 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei 2.266,
de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 4-E, na forma a
seguir.

Manaus, 02 de janeiro de 2019.

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(DOUTORADO)

publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
5-C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
PORTARIA Nº 0033/2019-SEMED/GS
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

Manaus, 28 de dezembro de 2018.

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
PORTARIA Nº 0002/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;

CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4240/00274, de 21/02/2018.

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/03949, de 25/04/2018,

consta

no

consta

no

Processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAr a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora ZENILDA DA SILVA
MELGUEIRO, matrícula 074.840-4 E, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL MÉDIO - 20 HORAS, posicionado(a) atualmente
no anexo II-A, II-B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas
Leis n° 1.879, de 04 de junho de 2014, n° 2.135, de 10 de junho de 2016
e Lei 2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 1-G,
na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(ESPECIALIZAÇÃO )

Processo
publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
2-C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;

Manaus, 03 de janeiro de 2019.

CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;

PORTARIA Nº 0139/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por progressão
por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, por meio de
requerimento e este se submete à avaliação da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE e tendo
parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados no
mês seguinte ao da publicação do ato que a concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/9648/00066, de 11/01/2018.

consta

no

Processo

CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4239/00989, de 03/09/2018.

consta

no

Processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora MILCA DE SOUZA VINENTE
CRUZ matrícula 123.517-6 B, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR 20h , posicionada atualmente, nos anexo II A,II B da
Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04
de junho de 2014, Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei Municipal
2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 1-A, na
forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(ESPECIALIZAÇÃO)

publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-D

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de janeiro de 2019.

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora MARIA DO SOCORRO LIMA
FERREIRA MONTEIRO, matrícula 076.017-0 D, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL MÉDIO - 20 HORAS, posicionada atualmente no
anexo II-A, II-B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas
Leis n° 1.879, de 04 de junho de 2014, n° 2.135, de 10 de junho de 2016
e Lei 2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 2-A,
na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(ESPECIALIZAÇÃO)

publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
2-D

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0237/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

Manaus, 17 de janeiro de 2019.

PORTARIA Nº 0155/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/07163, de 06/08/18.
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consta

no

Processo

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
RESOLVE:

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

Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora ANDRESSA CRISTINE
GIACOMIN, matrícula 132.970- 7 A, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20h , posicionada atualmente, nos
anexo II A,II B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas Leis
nº 1.879, de 04 de junho de 2014, Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016
e Lei Municipal 2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e
Referência: 1-A, na forma a seguir.

Manaus, 01 de fevereiro de 2019.

TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(MESTRADO)

PADRÃO E REFERÊNCIA

PORTARIA Nº 0263/2019-SEMED/GS

1-E

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;

Manaus, 31 de janeiro de 2019.

CONSIDERANDO que a evolução funcional, por progressão
por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, por meio de
requerimento e este se submete à avaliação da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE e tendo
parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados
no mês seguinte ao da publicação do ato que a concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;

PORTARIA Nº 0250/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por
progressão por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado,
por meio de requerimento e este se submete à avaliação da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE e tendo parecer favorável, seus efeitos, independente de
interstício, serão gerados no mês seguinte ao da publicação do ato que a
concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/08616, de 28/09/2018.

consta

no

CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/08321, de 17/09/2018

consta

no

Processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora ALDENIRA RODRIGUES
QUEIROZ, matrícula 063.329-1 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR 20h , posicionada atualmente, nos anexo II A,II B da Lei
Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho
de 2014, Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei Municipal 2.266, de 12
de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 2-G, na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(MESTRADO)

publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
3-D

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de fevereiro de 2019.

Processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora ANA CLAUDIA DA SILVA
LEITE, matrícula 133.354-2 A, que ocupa o Cargo de PROFESSOR
NÍVEL SUPERIOR 20h , posicionada atualmente, nos anexo II A,II B da
Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04
de junho de 2014, Lei nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e Lei Municipal
2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 1-A, na
forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(ESPECIALIZAÇÃO)

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-D

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

PORTARIA Nº 0310/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em
exercício no uso das atribuições que lhe confere a Portaria por
Delegação nº 16.649/2019 de 07 de fevereiro de 2019,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por progressão
por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, por meio de
requerimento e este se submete à avaliação da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE e tendo
parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados
no mês seguinte ao da publicação do ato que a concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4241/00416, de 20/03/2018.

consta

no

LEONICE CASTRO SOARES SAMPAIO SANTOS
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 096.252-0 C
Diretora da E. M. Santa Etelvina
Da FGDE III
A contar de 17.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

Processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude da
Progressão por Titularidade da servidora MARIA ROCLEIDE DAS
NEVES AMARAL, matrícula 092.077-0 D, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL MÉDIO 20h, posicionada atualmente, na tabela 1
do anexo III, da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, no Padrão e
Referência: 1-G, na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade
(ESPECIALIZAÇÃO)

PADRÃO E REFERÊNCIA
2-C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0505/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,

Manaus, 11 de fevereiro de 2019.

CONSIDERANDO
2019/4114/4247/00067,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
PORTARIA Nº 0504/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4238/00069,

o

que

consta

no

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
ELIZANE LAVAREDA DA SILVA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 095.761-5 C
Diretora da E. M. Francisco Maia de Amorim
Com Carga Dobrada e FGDE IV
A contar de 21.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,
ROSIMAR CARDOSO DE SOUZA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 090.842-8 B
Diretora da E. M. Santa Etelvina
Da FGDE III
A contar de 17.01.2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

PORTARIA Nº 0506/2019-SEMED/GS
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,

CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4238/00070,

MARIA ANGELICA CARVALHO FIGUEIREDO
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 106.295-6 A
Diretora da EMEF SAO LAZARO
Com Carga Dobrada, Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 01.02.2019.

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

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

DULCINEIA REGINA CAMPOS FERREIRA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 094.317-7 C
Diretora da E. M. Prof.º Carlos Farias O. Carvalho
Da FGDE III
A contar de 17.01.2019.

Manaus, 13 de março de 2019.

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
ANA MARIA PORTELA TEIXEIRA
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 105.342-6 A
Diretora da E. M. Prof.º Carlos Farias O. Carvalho
Da Carga Dobrada e FGDE III
A contar de 17.01.2019.

PORTARIA Nº 0508/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019/4114/4238/00094,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério - FGDE
/ Diretoria de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) a
servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

PORTARIA Nº 0507/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019.4114.4251.00308,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE / Diretoria de Escola da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta
Prefeitura,

MARIA DA GLORIA LIMA PASTOR
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 106.311-1 A
Diretora da E. M. Prof.º Sebastião Augusto L. Filho
Da Localidade Especial 40 horas e FGDE II
A contar de 29.01.2019.
II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,
KATIA CILENE DA SILVA NAKATANI
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 096.295-3 C
Diretora da E. M. Prof.º Sebastião Augusto L. Filho
Da Carga Dobrada e FGDE II
A contar de 29.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MARIA JURACELIA RODRIGUES DA CUNHA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 013.390-6 A
Diretora da EMEF SAO LAZARO
Da Carga Dobrada, Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 01.02.2019.
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Manaus, 13 de março de 2019.

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
PORTARIA Nº 0509/2019-SEMED/GS

RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

NOEMI OLIVEIRA MONTEIRO
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 050.255-3 A
Diretora da E. M. Prof.ª Rosina Araújo Moura
Da Carga Dobrada e FGDE III
A contar de 18.01.2019.

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4241/00052,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
o servidor abaixo citado do quadro de pessoal desta Prefeitura,
OSWALDO FERNANDES DA SILVA NETO
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 115.126-6 A
Diretora da E. M. Antonina Borges de Sá
Da Carga Dobrada e FGDE IV
A contar de 26.10.2018.

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
LUCIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 094.792-0 A
Diretora da E. M. Prof.ª Rosina Araújo Moura
Da FGDE III
A contar de 18.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
FRANK NOGUEIRA DE ALMEIDA
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 112.221-5 A
Diretora da E. M. Antonina Borges de Sá
Da FGDE IV
A contar de 07.01.2019.

PORTARIA Nº 0511/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4238/00071,

o

que

consta

no

Processo

PORTARIA Nº 0510/2019-SEMED/GS

RESOLVE:

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

FRANCISCA RENAIDE DA SILVA MENEZES
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 103.653-0 A
Diretora da CMEI Dr. Manuel Bastos de Lira
Da FGDE II
A contar de 17.01.2019.

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4238/00075,

o

que

consta

no

Processo

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
DAYSE GABRIELA DE LIMA PINHEIRO
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 103.292-5 A
Diretora da CMEI Dr. Manuel Bastos de Lira
Da Carga Dobrada e FGDE II
A contar de 17.01.2019.

PORTARIA Nº 0513/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4238/00067,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

PORTARIA Nº 0512/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4247/00065,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
o servidor abaixo citado do quadro de pessoal desta Prefeitura,

KARLA DANIELLE OLAVO RODRIGUES
PEDAGOGO
Matrícula 114.794-3 A
Diretora da E. M. Prof.º Heleno Nogueira dos Santos
Da FGDE IV
A contar de 17.01.2019.
II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
ROSIMAR CARDOSO DE SOUZA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 090.842-8 B
Diretora da E. M. Prof.º Heleno Nogueira dos Santos
Da FGDE IV
A contar de 17.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

RAIDSON TELLY FREITAS TRINDADE
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 112.363-7 A
Diretor da E. M. Pintor Cândido Portinari
Da Carga Dobrada e FGDE II
A contar de 21.01.2019.
II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
PORTARIA Nº 0514/2019-SEMED/GS

RAIDSON TELLY FREITAS TRINDADE
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 112.363-7 A
Diretor da E. M. Maria Ferreira da Silva
Da Carga Dobrada e FGDE III
A contar de 21.01.2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4241/00161,
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o

que

consta

no

Processo

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
RESOLVE:

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

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,

Manaus, 13 de março de 2019.

VALERIA DA SILVA SODRE
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 083.753-9 B
Diretora da E. M. Jorge de Resende Sobrinho
Da FGDE IV
A contar de 18.01.2019.
II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
CARLOS ALBERTO AZEVEDO DAS NEVES
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 115.440-0 A
Diretor da E. M. Jorge de Resende Sobrinho
Da Carga Dobrada e FGDE IV
A contar de 21.01.2019.

PORTARIA Nº 0516/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,

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

CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4238/00065,

Manaus, 13 de março de 2019.

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,
LILIANE OLIVEIRA CORREA
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 084.415-2 B
Diretora da E. M. Prof.º Sérgio Augusto P. Bittencourt
Da FGDE III
A contar de 17.01.2019.

PORTARIA Nº 0515/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019/4114/4241/00246,

o

que

consta

no

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,
GEISE ROQUE DE SOUZA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 096.437-9 C
Diretora da E. M. Prof.º Sérgio Augusto P. Bittencourt
Da Carga Dobrada e FGDE III
A contar de 17.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

Processo

RESOLVE:
DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
CARLA MARIA NUNES DA COSTA
PEDAGOGO
Matrícula 115.211-4 A
Diretora da EMEF Eng.º Antonio Nelson de O. Neto
Com FGDE III.
No período de 30/07/2018 a 28/08/2018.
Em substituição a MARIA ELINA LAVAREDA DA SILVA, que se
encontra de Férias.

PORTARIA Nº 0517/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4251/00805,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
o servidor abaixo citado do quadro de pessoal desta Prefeitura,
CLAYTON VERAS DE SOUZA
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 118.127-0 B
Diretor da E. M. Raul Pompéia
Da Carga Dobrada, Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 16.10.2018.

PORTARIA Nº 0522/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4251/00025,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:

II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a
servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta Prefeitura,
IVANA CAROLINA NUNES DE ASSIS
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 112.977-5 A
Diretora da E. M. Raul Pompéia
Da Carga Dobrada, Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 16.10.2018.

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 086.271-1 D
Diretora da E. M. Ivan Júnior Saraiva de Barros
Da Carga Dobrada, Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 07.11.2018.
II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA FOURNIER
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 010.696-8 A
Diretora da E. M. Ivan Júnior Saraiva de Barros
Da Localidade Especial 40 horas e FGDE I
A contar de 07.11.2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março 2019.

PORTARIA Nº 0518/2019–SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que
nº 2018/4114/4147/10710 de 21/12/2018.

consta

no

processo

RESOLVE:
DETERMINAR, que o servidor AFRANIO JOSE
CORDOVIL SIQUEIRA, matrícula 081.270-6 A, responda pelas
atribuições do Cargo de Gerente de Suporte e Manutenção, FG-3,
constante na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, no período de 07/01/2019 a 05/02/2019, com direito
à percepção das vantagens inerentes ao exercício do Cargo, durante o
impedimento legal do titular HELIANDRO MORAES DE OLIVEIRA,
matrícula 080.766-4 A, por motivo de férias.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 13 de março de 2019.

PORTARIA Nº 0523/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea de “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019/4114/4247/00036,
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o

que

consta

no

Processo

Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
RESOLVE:

Manaus, 13 de março de 2019.

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
GEYSA NASCIMENTO
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 094.116-6 C
Diretora da EMEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Localidade Especial 20 horas e FGDE II.
No período de 02.01.2019 a 31.01.2019.
Em substituição a FRANCISCO FERREIRA BINDA, que se encontra de
Férias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de março de 2019.

PORTARIA Nº 0526/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007,
CONSIDERANDO
2019/4114/4238/00028,

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do Art. 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alínea “a” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a Lei
nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 05 de junho de 2007,
o

que

consta

que

consta

no

Processo

RESOLVE:

PORTARIA Nº 0524/2019-SEMED/GS

CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4251/00265,

o

no

Processo

DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretoria de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), a servidora abaixo citada, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
MARTA BRAGA FERNANDES
EMEF VINICIUS DE MORAES
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 096.398-4 C
Diretora EMEF VINICIUS DE MORAES
Carga Dobrada e FGDE III.
No período de 07.01.2019 a 05.02.2019.
Em substituição a MARIA DAS GRACAS DA SILVA GUSMAO, que se
encontra de Férias.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RESOLVE:

Manaus, 14 de março de 2019.

I. DISPENSAR, da Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
a servidora abaixo citada do quadro de pessoal desta Prefeitura,
THATIANE RODRIGUES GUSMAO
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 094.797-0 A
Diretora da E. M. Prof.ª Neuza dos Santos Ribeiro
Da Localidade Especial 20 horas e FGDE II
A contar de 21.01.2019.
II. DESIGNAR, na Função Gratificada do Magistério FGDE/Diretor de Escola, da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), o servidor abaixo citado, do quadro de pessoal desta
Prefeitura,
GILSON GEAN MARCELO DA SILVA
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR
Matrícula 114.854-0 A
Diretor da E. M. Prof.ª Neuza dos Santos Ribeiro
Da Localidade Especial 40 horas e FGDE II
A contar de 21.01.2019.

PORTARIA Nº 0545/2019-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as
atividades da Administração Pública;

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

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidores
para, no âmbito da Administração Pública Municipal, acompanhar e
fiscalizar a execução dos convênios administrativos celebrados,
conforme disposto na Lei nº 8.666/93;
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Manaus, segunda-feira, 1° de abril de 2019
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscais formalmente designados durante toda a vigência dos acordos
celebrados pela Entidade,

e Lei 2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 2-D,
na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade.
(ESPECIALIZAÇÃO)

RESOLVE
I – DESIGNAR a servidora abaixo relacionada para
supervisionar e fiscalizar a execução do Acordo de Cooperação Técnica
nº 16/2018 – celebrado entre esta Secretaria Municipal de Educação e o
Departamento de Polícia Federal CNPJ nº 00.394.494.0021-80, tendo
por objetivo a cooperação técnica e pedagógica entre os Partícipes, com
a disposição de 01 (um) servidor da Secretaria Municipal de Educação –
SEMED, destinado à execução das aulas de Ginástica Laboral e
Condicionamento Físico nas dependências da Superintendência
Regional da Polícia Federal, promovendo ainda a intervenção e
prevenção na saúde e qualidade de vida dos alunos da Rede Municipal
de Ensino da cidade de Manaus, tudo na forma do Plano de Trabalho
conforme o extrato publicado em 11.12.2018, no Diário Oficial do
Município - Edição nº 4496;
Servidora
LOURDES DE ARAÚJO SOUZA

publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
2-G

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de junho de 2018.

Matrícula
112148-0A

II – Os trabalhos prestados pela referida servidora não
serão remunerados;
III – Esta Portaria retroage seus efeitos ao dia 11 de
dezembro de 2018, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério
da autoridade competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de março de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por progressão
por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, por meio de
requerimento e este se submete à avaliação da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE e tendo
parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados
no mês seguinte ao da publicação do ato que a concede;
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
que

consta

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que consta nos artigos 51, 52, 53 e 54
da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério;
CONSIDERANDO que a evolução funcional, por progressão
por titularidade, dá-se mediante provocação do interessado, por meio de
requerimento e este se submete à avaliação da Comissão de Avaliação e
Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE e tendo
parecer favorável, seus efeitos, independente de interstício, serão gerados
no mês seguinte ao da publicação do ato que a concede;

PORTARIA Nº 0624/2018-SEMED/GS

CONSIDERANDO o
2018/4114/4247/00029, de 11/01/18.

PORTARIA Nº 0625/2018-SEMED/GS

no

Processo

CONSIDERANDO o que consta no processo
nº 2019.18000.18125.0.001600, de 06/02/2019, que trata da planilha de
cálculo e estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, no qual a
Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno opina pelo deferimento;
CONSIDERANDO o
2018/4114/4247/00029, de 11/01/18.

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de
Progressão por Titularidade da servidora ANA LUCIA CAVALCANTE
DOS SANTOS, matrícula 093.791-6 D, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20h, posicionada atualmente, no
anexo II-A, II-B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas
Leis n° 1.879, de 04 de junho de 2014, n° 2.135, de 10 de junho de 2016
e Lei 2.266, de 12 de dezembro de 2017, no Padrão e Referência: 1-A,
na forma a seguir.
TIPO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Progressão por Titularidade.
(ESPECIALIZAÇÃO)

publicação.

PADRÃO E REFERÊNCIA
1-D

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de junho de 2018.

RESOLVE:
Art. 1º DETERMINAR a Evolução Funcional, em virtude de
Progressão por Titularidade da servidora ANA LUCIA CAVALCANTE
DOS SANTOS, matrícula 093.791-6 C, que ocupa o Cargo de
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 20h, posicionada atualmente, no
anexo II-A, II-B da Lei Municipal 1.126, de 05/06/2007, alterada pelas
Leis n° 1.879, de 04 de junho de 2014, n° 2.135, de 10 de junho de 2016
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PORTARIA Nº 0113/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto
datado de 15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO as disposições do, Art. 2, inciso II,
alinea de “a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do Magistério do Municipio de
Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de Julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;
CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2018/4114/9648/01242,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, o servidor abaixo citado, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
ANTONIO HENRICH CANCIO ARAUJO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.077-7 A
Secretário da E. M. Paula Frassinete
09 salas
Da GE II
A partir de 01/10/2018.

CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2019/4114/4247/00095,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
I. DISPENSAR, a servidora abaixo citada, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
GRACE MARY MEIRELES DE MEDEIROS
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.738-0 A
Secretária da E. M. Dr. Vicente Mendonça Junior
22 salas
GE IV
A partir de 22.01.2019.
II. DESIGNAR, a servidora abaixo citada, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
ARISTIDES BENTES CRAVEIRO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.067-0 A
Secretária da E. M. Dr. Vicente Mendonça Junior
22 salas
FG IV
A partir de 22.01.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de fevereiro de 2019.

II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
JOAO GADELHA DE OLIVEIRA NETO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 121.324-5 A
Secretário da E. M. Paula Frassinete
09 salas
GE II
A partir de 01/10/2018.

PORTARIA Nº 0119/2019-SEMED/GSAF

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 20 de fevereiro de 2019.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a
Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;

PORTARIA Nº 0115/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;

CONSIDERANDO as disposições do Art. 2, inciso II, alínea
“a” e o inciso III, da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que alterou a
Lei nº 1.126/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério do Município de Manaus;

CONSIDERANDO
nº 2018/4114/4241/01070,

o

que

consta

no

Processo

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 0593, de 12
de julho de 2010, que organizou em níveis as Escolas Municipais
conforme o Art. 33 da Lei n° 1.126, de 5 de junho de 2007;

I. DISPENSAR, o servidor abaixo citado, da Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.

RESOLVE:
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MESSIAS VENANCIO RIBEIRO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 122.960-5 A
Secretária da E. M. Jorge de Rezende Sobrinho.
15 salas
GE III
A Contar de 25/09/2018.

PORTARIA Nº 0213/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,

II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
MESSIAS VENANCIO RIBEIRO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 122.960-5 A
Secretária da E. M. Antonina Borges de Sá.
17 salas
GE III
A Contar de 25/09/2018.

CONSIDERANDO
nº 2019.18000.19118.002888,

o

que

consta

EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.
ASSESSORIA PEDAGÓGICA
1

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

SERVIDOR
ALENDS VENUS OLIVEIRA DA SILVA

MATRÍCULA
088.430-8 B

Manaus, 28 de março de 2019.

PORTARIA Nº 0212/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
que

consta

do

Processo

RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores
efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das
tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme data especificada.
CARGA DOBRADA
Nº
1
2
3
4

SERVIDOR
ANDREIA VERAS DOS SANTOS
BRUNA DO AMARAL PEREIRA DOS SANTOS
RODRIGO SOUZA DA FROTA
SHIRLEY KELY ABREU LIMA

MATRÍCULA
111.547-2 B
117.325-1 D
124.341-1 B
095.915-4 C

EXCLUIR A
CONTAR DE
21/03/2019
13/03/2019
11/02/2019
18/03/2019

LOCALIDADE ESPECIAL SOBRE A CARGA DOBRADA
Nº
1
2

SERVIDOR
ANDREIA VERAS DOS SANTOS
RODRIGO SOUZA DA FROTA

EXCLUIR A CONTAR
DE
27/02/2019

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

Manaus, 21 de fevereiro de 2019.

o

Processo

RESOLVE:

Nº

CONSIDERANDO
nº 2019.18000.18125.0.003572,

do

EXCLUIR A
CONTAR DE
21/03/2019
11/02/2019

MATRÍCULA
111.547-2 B
124.341-1 B

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de março de 2019.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA N° 032/2019-SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, no exercício da competência
que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO
os
termos
do
Processo
nº 2019/11908/11909/00029-SEMASC, de 19.03.2019, em especial, a
solicitação expressa do prestador de serviço Temporário quanto à sua
dispensa.
RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, a servidora PRISCILA DOS
SANTOS SILVA, matrícula 102.503-1 B, função COORDENADOR
TECNICO IV, a contar de 01.04.2019, nos termo do inciso II, do artigo
13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e, do Termo de Contrato
da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, a prestadora de
serviço temporário, admitida sob a égide do Regime Direito
Administrativo, junto a SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 21 de março de 2019.

PORTARIA N° 0036/2019-SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, em exercício, no uso da
competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município,
CONSIDERANDO o expediente sobre concessão de
aposentadoria emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS;
CONSIDERANDO a impossibilidade de vinculo do servidor
temporário com a administração Pública Municipal após a concessão da
aposentadoria,
RESOLVE:
DISPENSAR, a contar de 24.01.2019, do quadro de
Pessoal da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, a servidora IVONE BATISTA CORREA, matrícula 095.140-4
C, cargo Auxiliar Operacional, contratada sob a égide do Regime de
Direito Administrativo, em virtude da concessão de aposentadoria pelo
Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, benefício 1822636695.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de Março de 2019.
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EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de serviço por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo,
celebrado entre a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC, e o prestador de serviço temporário IVONE
BATISTA CORREA, Auxiliar Operacional, admitido sob a égide do
Direito Administrativo.
2. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, com base no
artigo 13 da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010.
3. VIGÊNCIA: A contar de 24.01.2019.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 26101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e
Lazer - SEMJEL; Programa de Trabalho 27.812.0090.2124.0000 Promoção do Desporto de Participação; Fonte de Recurso 01000000;
Natureza da Despesa 33903979; Nota de Empenho 2019NE00052,
datada de 01/02/2019, no valor de R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e
quatrocentos reais).
6. PRAZO: “A vigência deste Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato
terá prazo de 01 (um) mês, a vigorar a partir do dia 04 de fevereiro de
2019 a 03 de março de 2019”.
Manaus, 01 de fevereiro de 2019.

Manaus, 27 de Março de 2019.

(*) Republicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 028/2018,
publicado no DOM nº 4555, de 13 de março de 2019, inserindo-se alterações.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de serviço por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo,
celebrado entre a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC, e a prestadora de serviço temporário PRISCILA
DOS SANTOS SILVA, admitido sob a égide do Direito Administrativo.
2. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
do prestador de serviço temporário, com base no artigo 13 da Lei
nº 1.425, de 26 de março de 2010.
3. VIGÊNCIA: A contar de 01.04.2019.
Manaus, 21 de março de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

(*) EXTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 006/2018
1. ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 006/2018,
celebrado em 15.02.2019.
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa FM INDÚSTRIA
GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
3. OBJETO: “O Objeto do presente Termo consiste na contratação de
prestação de serviços de Equipamentos de Sonorização Tipo 21, para
atender as necessidades funcionais e demais Programas e Projetos
integrantes desta SEMJEL”.
4. VALOR GLOBAL: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 26101 – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
- SEMJEL; Programa de Trabalho 27.812.0088.2231.0000 – Incentivo a
Eventos Desportivos e de Lazer; Fonte de Recurso 01000000; Natureza da
Despesa 33903923; Nota de Empenho 2019NE00076, datada de
13/02/2019, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
6. PRAZO: “A vigência deste Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato
terá prazo do Contrato original, o qual será de 05 (cinco) meses, a
vigorar a partir do dia 18 de fevereiro de 2019 a 17 de julho de 2019”.
Manaus, 15 de fevereiro de 2019.

AUTO POSTO MASTER LTDA torna público que recebeu da SEMMAS
a LMO N°016/2018 sob o processo n°2017.15848.15875.0.000451, que
autoriza a atividade COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, com a
finalidade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES – COMPOSTO POR 03 (TRÊS)
TANQUES COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 30m³,
TOTALIZANDO 90m³, com validade de 24 meses, sito na AV. Margarita,
nº 90 - Cidade de Deus – Manaus/AM.

(*) Republicação do Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 006/2018,
publicado no DOM nº 4555, de 13 de março de 2019, inserindo-se alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
(*) EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 028/2018
1. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 028/2018,
celebrado em 01.02.2019.
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa FORÇA E
GARANTIA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - EPP.
3. OBJETO: “O Objeto do presente Termo consiste na contratação de
prestação de serviços de Portaria, para atender as necessidades
funcionais e demais Programas e Projetos integrantes desta SEMJEL”.
4. VALOR GLOBAL: R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos
reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 046 / 2019 - SEMINF/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,no
uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO a Edição do Decreto n 2.050, de
04.03.1994, alterado pelo Decreto nº 2712 de 28.03.1995, alterado pelo
Decreto 3.088, de 06.11.1995, alterado pelo Decreto nº 3.256 de
19.03.1996, alterado pelo Decreto 4.140 de 08.04.1998, alterado pelo
Decreto nº 4.526 de 20.04.1999, alterado pelo Decreto 5.058 de
28.06.2000, alterado pelo Decreto 7.278 de 07.05.2004, alterado pelo
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Decreto 8.474 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito
da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os
Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a
SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0310 de 5-10-09,

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS

RESOLVE:

EXTRATO

I - DISPENSAR, como Membro da Comissão acima
citada, a senhora abaixo relacionada:

ESPÉCIE E DATA: CONTRATO DE ADESÃO EM CARÁTER
PRECÁRIO, TEMPORÁRIO E PROVISÓRIO PARA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, MODALIDADE ALTERNATIVO, NO MUNICÍPIO DE
MANAUS, CELEBRADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018.
CONTRATANTES: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS – SMTU E AUTORIZADOS, abaixo relacionados:

Nome
IGLETE CARDOSO ACIOLE

Valor
2.100,00

A Contar
01.04.2019

II - DESIGNAR, para fazer parte como Membro da
Comissão acima citada, o abaixo relacionado:
Nome
IGOR ALVES MENDES

Valor
2.100,00

A Contar
01.04.2019

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA, em Manaus, 1º de abril de 2019.

DE

PORTARIA N° 046/2019 - DAO / SEMINF.
O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, em
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS
nº 034/2018 CML/PM, CONTRATO n° 014/2019 - SEMJEL, datado em
08/03/2019;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00055 - SEMJEL,
emitido em 19/02/2019;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017/17428/17528/00041.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

PAD
2018/14908/14973/01710
2018/14908/14973/01747
2018/14908/14973/01421
2018/14908/14973/01050
2018/14908/14973/01164
2018/14908/14973/01465
2018/14908/14973/01739
2018/14908/14973/01679
2018/14908/14973/01531
2018/14908/14973/01679
2018/14908/14973/01171
2018/14908/14973/01405
2018/14908/14973/01506
2018/14908/14973/01048

Autorizado
REGINA RAMOS DA COSTA
FELIPE MOURA CONSENTINI
JOSÉ RAIMUNDO ROVERY IZEL
ANTÔNIO DE AQUINO LIMA
ARTHENES LIMA DA SILVA
JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO
RAIMUNDO NONATO ABEL MARTINS.
JOSE DILSON LOPES DE SOUSA FILHO
RAIMUNDO MARIANO GOMES DE ARAUJO
JULIO DE OLIVEIRA MENDES
ARLISSON DE MORAES COSTA
GERSON DA SILVA PINHEIRO
ADEMAR DA COSTA E SILVA
RAIMUNDO DE JESUS RODRIGUES

Nº Contrato
236/2018
237/2018
238/2018
239/2018
240/2018
241/2018
242/2018
243/2018
244/2018
245/2018
246/2018
247/2018
248/2018
249/2018

OBJETO: Constitui objeto desta Autorização precária, temporária e
provisória, a exploração do SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO DE PASSAGEIROS, MODALIDADE ALTERNATIVO,
prestado por pessoa física, complementar ao transporte convencional,
executado por veículos diferenciados em áreas determinadas pela
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU com frotas,
horários e itinerários pré-estabelecidos.
PRAZO: 06 (seis) meses a contar de 21 de fevereiro de 2019, com
possibilidade de prorrogação por igual período, hipótese condicionada à
análise da Administração Pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato tem por fundamentação legal, o artigo
6º, da Constituição Federal de 1988; a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; os
artigos 7.º, I, e 40 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como,
pelas regras específicas da legislação municipal aplicável à espécie,
notadamente a Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, Lei
Municipal nº. 1.779/2013, Lei Municipal 1.808/2013, Decreto Municipal nº.
2.639/2013 e a determinação judicial proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Paulo
Fernando de Brito Feitoza, MM. Juiz de Direito da 4ª. Vara da Fazenda
Pública do TJ/AM, nos autos da Ação Civil Pública n.º 062042921.2018.8.04.0001, de autoria do Ministério Público do Estado do Amazonas.
Manaus, 20 de março de 2019.

RESOLVE:
DESIGNAR, o servidor abaixo identificado, para exercer a
partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido
contrato, que tem como finalidade a execução da obra/serviço
discriminado no objeto: “CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E REFORMA
DA ARENA JURUÁ, COM IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR
LIVRE E PLAYGROUND, LOCALIZADA NA AV. CRAVINA DOS
POETAS, QD JURUÁ, CONJUNTO JURUÁ, BAIRRO ALVORADA, EM
MANAUS/AM”.
SERVIDOR
ENGº CIVIL Rondinele da Silva Brito

CREA
11.497-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 26 de
março de 2019.

*Errata Cláusula Sexta – Dos Direitos e Obrigações do Autorizado:

(...)
Onde se lê: XXXIV – Recolher a SMTU obrigatoriamente o preço público
MENSAL de 01 (uma) UFM, sob pena de rescisão unilateral da
autorização, bem como os impostos e taxas ou quaisquer outras
contribuições, multas, dentre outros, incidentes sobre o serviço cuja
execução constitui o objeto da Autorização;
Leia-se: XXXIV – Recolher a SMTU obrigatoriamente o preço público
MENSAL de 1,5 UFM, a teor do Anexo II, da Lei 1.779, de 17 de outubro
de 2.013, sob pena de rescisão unilateral da autorização, bem como os
impostos e taxas ou quaisquer outras contribuições, multas, dentre
outros, incidentes sobre o serviço cuja execução constitui o objeto da
Autorização;
** Os demais Processos Administrativos referentes à contratação em pauta que
ainda estiverem sob análise da SMTU, na data da publicação do presente extrato,
terão seus respectivos contratos publicados a posteriori, a contar de 21 de
fevereiro de 2019.
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autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado
brasileiro de capitais, atendendo ao disposto no anexo 08 do Manual do
Pró-Gestão, aprovado pela Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela
Portaria MF nº 577/2017,

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 061/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, no uso
da competência que lhes confere o inciso VI, do artigo 22, da Lei
nº 1.803, de 29 de novembro de 2013, e o inciso VI, do artigo 7º, do
Decreto nº 2.714, de 29 de janeiro de 2014,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.327, de 23 de maio de 2016,
publicado no DOM de mesma data, Edição 3894, e o teor da Portaria
nº 074/2016 – GP/Manaus Previdência, publicada no DOM de
06.06.2016, Edição 3902,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Laudo da Junta MédicoPericial do Município, emitido em 08.03.2019,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 083/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de pensão por morte,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 140/2019 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está dentro
das normas de legalidade dos atos de concessão da pensão por morte, e
demais documentos que instruem os autos do processo formalizado sob o
nº 2019.17848.17894.0.000565, em 14.03.2019, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar da data do óbito,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso I, 42,
inciso I, e 47, § 2º, inciso II, todos da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
ELIANE UCHOA MENEZES, na condição de filha maior inválida da segurada
VITORIA BENEVIDES UCHOA, falecida em 18.02.2019, aposentada no
cargo de Agente Administrativo C-V, matrícula 000418-9A, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Manaus – CMM, devendo ser mantido o
benefício enquanto perdurar a invalidez do dependente.
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 3.525,71 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e
setenta e um centavos) na forma abaixo discriminada:

CONSIDERANDO a necessidade da Manaus Previdência
possuir a Certificação Institucional do Pró-Gestão para que se mantenha
na condição de “Investidor Qualificado” e regular no Certificado de
Regularidade Previdenciário – CRP,
Publicidade,

CONSIDERANDO

o

Princípio

Constitucional

da

RESOLVE
Art. 1º RECONDUZIR os senhores abaixo relacionados
para comporem o Comitê de Investimentos – COMINV, a contar de 0104-2019:
NOME
Janio José Paes Guimarães
Caio Cesar Andrade
Carolinne Nunes dos Santos
Fernando Krichanã dos Santos

FUNÇÃO
Membro Titular
Membro Titular
Membro Titular
Membro Titular

Art. 2º DESIGNAR os senhores abaixo relacionados para
comporem o Comitê de Investimentos – COMINV, a contar de 01-042019:
NOME
Marcelo Magaldi Alves
Suani dos Santos Braga

FUNÇÃO
Representante do CMP
Representante do COFIS

Art. 3º DISPENSAR os senhores abaixo relacionados do
Comitê de Investimentos – COMINV, a contar de 01-04-2019:
NOME
Edson Palheta Brasil
Raimundo Nonato de Oliveira

FUNÇÃO
Membro Titular
Membro Titular

Art. 4º Os membros constantes dos 1º e 2º artigos,
cumprirão mandato de 02 (dois) anos, referente ao biênio de 01-04-2019
a 01-04-2021.
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 1º de abril de 2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Composição da Remuneração de Contribuição e Fundamentação Legal
Valor
Lei nº 169/2005, c/c a Lei nº 450, de 04.04.2018, e
Vencimento
R$ 2.820,57
Ato da Presidência nº 027/2016-GP/DIAD.
Art. 22, II, “c”, da Lei nº 169, de 13.12.2005, c/c o art.
Adicional por Tempo de Serviço
R$ 705,14
203, parágrafo único, da Lei nº 1.118/71.
Valor Total dos Pensionamentos
R$ 3.525,71

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de março de 2019.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS
(*) PORTARIA Nº 0047/2018 – MANAUSCULT

PORTARIA N.º 064/2019-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e das atribuições conferidas pela Lei nº 2419/2019,
CONSIDERANDO a necessidade do Comitê de
Investimentos possuir membros certificados através de entidade

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EVENTOS – MANAUSCULT, ATRAVÉS DE SEU DIRETORPRESIDENTE EM EXERCÍCIO, de acordo com a competência que lhe
confere o artigo 128, inciso II, c/c o artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica
do Município de Manaus, a Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013 e
o Decreto de 06 de janeiro de 2017.
CONSIDERANDO, os termos e justificativas constantes no
Processo Administrativo nº 2013/11243/11350/00300;
CONSIDERANDO, o Princípio da autotutela administrativa,
insculpido nas Súmulas 346 e 473 do STF;
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CONSIDERANDO, a Promoção Nº 03/2014-PT/PGM,
datada de 14 de fevereiro de 2014, (fl. 75), da Procuradoria Trabalhista,
endossada pelo Despacho do Subprocurador Geral do Município de
Manaus, datado de 19 de fevereiro de 2016 (fl. 76);
CONSIDERANDO, o Despacho do Procurador Geral do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO, o equívoco cometido, quando da
publicação da Portaria 030/2012 – GDP-MANAUSCULT, de
19 de junho de 2012, publicada no DOM, edição nº 2952 de 20 de junho
de 2012;
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR a remuneração incorporada nos termos
da Portaria 030/2012 – GDP-MANAUSCULT, publicada no DOM,
edição nº 2952 de 20 de junho de 2012, em nome da servidora MÁRCIA
SILVEIRA BEZERRA, matrícula nº 080.039-2C, cargo Assistente
Técnico, pertencente ao Quadro Suplementar da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, vinculada à Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, a vantagem prevista no artigo 457 da CLT e
Súmula 372, inciso I, do TST, relativa à Função Gratificada 3, Simbologia
FG-03, extinta de acordo com a Lei nº 936 de 20 de janeiro de 2006,
Artigo12, inciso I, parágrafo único; modificada para a Função Gratificada,
simbologia FG-01, pela Lei 1.314 de 04 de março de 2009. Inciso IV, a
contar de 04 de março de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR a remuneração incorporada nos termos
da Portaria 028/2012-GDP-MANAUSCULT, publicada no DOM, edição
2952, de 20 de junho de 2012, em nome da servidora ELIZABETH
RODRIGUES ALVES, matrícula nº 080.033-3C, cargo Assistente
Técnico, pertencente ao Quadro Suplementar da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, vinculada à Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, a vantagem prevista no artigo 457 da CLT e
Súmula 372, inciso I, do TST, relativa à Função Gratificada 3, Simbologia
FG-03, extinta de acordo com a Lei nº 936 de 20 de janeiro de 2006,
Artigo12, inciso I, parágrafo único; modificada para a Função Gratificada,
simbologia FG-01, pela Lei 1.314 de 04 de março de 2009. Inciso IV, a
contar de 04 de março de 2009.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 17 de agosto de 2018.

(*) Republicada por haver sido veiculada com incorreções no DOM, edição 4425,
de 20 de agosto de 2018.

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

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESTABELECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2019 – CML/PM
(Processo n° 2018/1190/19748/00047)

(*) Republicada por haver sido veiculada com incorreções no DOM, edição 4425,
de 20 de agosto de 2018.

(*) PORTARIA Nº 0048/2018 – MANAUSCULT
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EVENTOS – MANAUSCULT, ATRAVÉS DE SEU DIRETORPRESIDENTE EM EXERCÍCIO, de acordo com a competência que lhe
confere o artigo 128, inciso II, c/c o artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica
do Município de Manaus, a Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 2013 e
o Decreto de 06 de janeiro de 2017.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público o RESTABELECIMENTO do
PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2019 – (SEMULSP) CML/PM, cujo
objeto consiste na “Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de remoção de entulho, compreendendo a utilização de 02
empurradores, 02 balsas, 01 embarcação auto propulsora tipo carga
geral, 02 escavadeiras hidráulicas e 05 botes com motores de popa, com
fornecimento de mão de obra técnico – operacional, para atender as
atividades de coleta de lixo às margens dos rios e igarapés circunscritos
ao Município de Manaus”, para o dia 17/04/2019 às 09h30.
O novo Edital estará disponível aos interessados no dia
04/04/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery nº 4080 –
Chapada, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira,
telefone (92) 3215-6375 / 6376.
Manaus, 01 de abril de 2019.

CONSIDERANDO, os termos e justificativas constantes no
Processo Administrativo nº 2013/11243/11350/00298;
CONSIDERANDO, o Princípio da autotutela administrativa,
insculpido nas Súmulas 346 e 473 do STF;
CONSIDERANDO, a Promoção Nº 04/2014-PT/PGM,
datada de 14 de fevereiro de 2014, (fl. 75), da Procuradoria Trabalhista,
endossada pelo Despacho do Subprocurador Geral do Município de
Manaus, datado de 19 de fevereiro de 2016 (fl. 76);
CONSIDERANDO, o Despacho do Procurador Geral do
Município de Manaus;
CONSIDERANDO, o equívoco cometido, quando da
publicação da Portaria 028/2012 – GDP-MANAUSCULT, de
19 de junho de 2012, publicada no DOM, edição nº 2952 de 20 de junho
de 2012;

Publicações Diversas
MM da Amazônia Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. torna
publico que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n. 050/16-03,
que autoriza a fabricação de bobinas plásticas para embalagens
industriais, localizada na Rua Ministro Joao Gonçalves de Araújo, nº. 916
– Distrito Industrial, no Município de Manaus-AM, para Indústria de
Produtos de Matérias Plásticas, com validade de 02 anos.
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