Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019.
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Poder Executivo
LEI Nº 2.424, DE 24 ABRIL DE 2019
INCLUI, na estrutura básica da Educação do
Município, a Creche Municipal Prof. Elias Lima
de Souza.

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de priorizar os
processos de desapropriação ou indenização de área consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras na Trincheira da
Avenida Constantino Nery x Rua João Valério e Avenida Constantino
Nery x Rua Pará;

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,

CONSIDERANDO a Informação nº 0145/2019 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu
sanciono a seguinte

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 094/2019 –
ATJ/SEMINF, que defere pela possibilidade jurídica de desapropriação
de imóvel;

LEI:
Art. 1.º Fica incluída, na estrutura básica da Secretaria
Municipal de Educação (Semed), a Creche Municipal Prof. Elias Lima de
Souza, na forma do Anexo Único desta Lei.
publicação.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua
DECRETA:
Manaus, 24 de abril de 2019.

ANEXO ÚNICO
N. de ordem
01

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 84/2019 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Procurador Geral do Município e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2019/17428/17508/00052,

Estabelecimento de Ensino
Creche Municipal Prof. Elias
Lima de Souza.

Endereço
Rua Piratini, s/n, bairro
Zumbi dos Palmares

N. de salas

Nível

8

II

DECRETO Nº 4.383, DE 24 DE ABRIL DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.

Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado nesta cidade na Avenida
Constantino Nery, nº 1.911, Bairro São Geraldo, com área total de
6,44 m² (seis metros quadrados e quarenta e quatro decímetros
quadrados), devidamente registrado sob a matrícula nº 4.079 no Cartório
do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, de posse de
EDMAR RIBEIRO ALBUQUERQUE, com os seguintes limites e
confrontações ao Norte: com uma linha de 0,75 cm (setenta e cinco
centímetros), casa 01, de João Cavalcante Albuquerque, ao Sul: com
uma linha de 0,78 cm (setenta e oito centímetros), com uma passagem
para pedestre (Beco) sem nome, à Leste: com uma linha de 7,20 m (sete
metros e vinte centímetros), para onde se faz frente com a Avenida
Constantino Nery, e a Oeste: com uma linha de 7,20 m (sete metros e
vinte centímetros), com o Prédio pertencente à DME Telecomunicações.
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária na Avenida Constantino Nery.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;

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

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;

Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração de

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
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gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de inteiro
teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e certidão
negativa de gravames por ações reais ou pessoais reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Procuradoria Geral do Município - PGM.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 24 de abril de 2019.

sessenta centímetros), parcialmente inserido em área de preservação
permanente, de posse de MARIA ZILDA RIBEIRO MAIA, com os
seguintes limites e confrontações ao Norte: com o imóvel de
nomenclatura TN-464 (demolido), por uma linha de 8,80 m (oito metros e
oitenta centímetros): ao Sul: com o imóvel de nomenclatura TN-461, por
uma linha de 8,80 m (oito metros e oitenta centímetros): à Leste: com o
imóvel de nomenclatura TN-474 e TN-442, por uma linha de 5,50 m
(cinco metros e cinquenta centímetros) e a Oeste: com o imóvel de
nomenclatura TN-435 (demolido), por uma linha de 5,50 m (cinco metros
e cinquenta centímetros).
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária do Projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação
Social e Urbanística no Igarapé do Mindu.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.

DECRETO Nº 4.384, DE 24 DE ABRIL DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaços
indispensáveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística no
Igarapé do Mindu, de interesse da UEP/SEMINF;

Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras nas áreas
destinadas à implantação do Projeto;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0099/2018 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão está
parcialmente inserto em Área de Preservação Permanente – APP;

DECRETO Nº 4.385, DE 24 DE ABRIL DE 2019

CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 010/2019 – PMAU-PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2011/11217/11263/01406,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, as benfeitorias, erguidas sobre a faixa de terras,
localizado nesta cidade no Beco Tiradentes, nº 586, Bairro Tancredo
Neves, com área total de 30,20 m² (tinta metros quadrados e vinte
decímetros quadrados) e perímetro de 28,60 m (vinte e oito metros e

DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO o crescimento desenfreado da cidade
de Manaus, sem que os serviços de infra-estrutura consigam
acompanhar a expansão da cidade;
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CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Procuradoria Geral do Munícipio - PGM.

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;

publicação.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras na Trincheira da
Avenida Constantino Nery x Rua João Valério e Avenida Constantino
Nery x Rua Pará;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0145/2019 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO o Parecer nº 095/2019 – ATJ/SEMINF
que se manifesta de forma favorável à possibilidade de desapropriação
do imóvel;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 82/2019 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo
Procurador Geral do Município, e os demais elementos informativos
constantes nos autos do Processo nº 2019/17428/17508/00041,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Rua João Valério, nº 66, Bairro
São Geraldo, com área total de 69,27 m² (sessenta nove metros
quadrados e vinte e sete decímetros quadrados), de propriedade de
EDUARDO ABRAM KAUFFMAN, devidamente registrado sob a
matrícula nº 15.629, 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de
Letras, com os seguintes limites e confrontações: Norte: com uma
linha de 12,00 m (doze metros), com a referida Avenida Brasília (Rua
João Valério), para onde faz frente; ao Sul: com uma linha de 12,00 m
(doze metros), com propriedade de Eduardo Abram Kauffman; Leste:
com uma linha de 5,65 m (cinco metros e sessenta cinco centímetros),
com o lote 9 (nove) de propriedade de Carlos Israel Ramos Lins e à
Oeste: por uma linha de 5,69 m (cinco metros e sessenta nove
centímetros), com o lote 7 (sete) de propriedade de Wagner de
Oliveira, outrora dos vendedores.
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária na Avenida Constantino Nery.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria
Geral do Município - PGM, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas
alterações, certidão negativa de tributos federais, estaduais e
municipais, certidão negativa do INSS e certidão de regularidade junto
ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais
reipersecutórias.

DECRETO Nº 4.386, DE 24 DE ABRIL DE 2019
DECLARA de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO o crescimento desenfreado da cidade
de Manaus, sem que os serviços de infra-estrutura consigam
acompanhar a expansão da cidade;
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação,
saúde e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se
destina;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorização dos
processos de desapropriação ou indenização de áreas consideradas de
utilidade pública necessárias para a execução de obras na Trincheira da
Avenida Constantino Nery x Rua João Valério e Avenida Constantino
Nery x Rua Pará;
CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que
trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
CONSIDERANDO a Informação nº 0145/2019 –
DEGTA/SEMMAS em que verificou que o imóvel em questão não está
inserto em Área de Preservação Permanente – APP;
CONSIDERANDO o Parecer nº 097/2019 – ATJ/SEMINF
que se manifesta de forma favorável à possibilidade de desapropriação
do imóvel;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 83/2019 – PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo
Procurador Geral do Município, e os demais elementos informativos
constantes nos autos do Processo nº 2019/17428/17508/00051,
DECRETA:
Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel localizado na Avenida Constantino Nery,
nº 1913, Bairro São Geraldo, com área total de 7,26 m² (sete metros
quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), de provável
propriedade de EDMAR RIBEIRO ALBUQUERQUE, com os seguintes
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limites e confrontações: Norte: com uma linha de 0,83 m (oitenta e três
centímetros), com propriedade da Igreja Internacional da Graça de
Deus; ao Sul: com uma linha de 0,85 m (oitenta e cinco centímetros)
de propriedade de Edmar Ribeiro Albuquerque; Leste: com uma linha
de 8,00 m (oito metros), para onde faz frente com Avenida
Constantino Nery (antiga Avenida João Coelho) e à Oeste: com uma
linha de 8,00 m (oito metros), com propriedade de Edmar Ribeiro
Albuquerque,.
Art. 2º O imóvel desapropriado se destina à utilização da
área, pelo Município de Manaus, para a execução de obra de
intervenção viária na Avenida Constantino Nery.
Art. 3º Para efeito de imissão provisória na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941,
esta desapropriação é considerada de urgência.
Art. 4º O expropriado deve apresentar na Procuradoria
Geral do Município - PGM, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação deste Decreto, cópias da carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, certidão de casamento ou declaração de
união estável, certidão negativa de ação cível da justiça estadual e da
justiça federal, certidão de quitação de tributos municipais e, em se
tratando de pessoa jurídica, CNPJ, contrato social com suas
alterações, certidão negativa de tributos federais, estaduais e
municipais, certidão negativa do INSS e certidão de regularidade junto
ao FGTS.
Parágrafo único. No mesmo prazo do caput, o
expropriado deve providenciar a documentação comprobatória da
propriedade ou posse do imóvel ora desapropriado e da desoneração
de gravames incidentes sobre ele, tais como a cópia atualizada de
inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de ônus e
certidão negativa de gravames por ações reais ou pessoais
reipersecutórias.
Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta da Procuradoria Geral do Munícipio - PGM.
publicação.

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

CONSIDERANDO a exigência de criação de instrumentos
que permitam a liberação das áreas de intervenção do projeto de
execução das obras de reforma supracitadas;
CONSIDERANDO que as áreas em questão
correspondem a Área de Preservação Permanente – APP, sendo de
domínio público;
CONSIDERANDO a premente necessidade de remoção e
atendimento ás famílias que residem na faixa de segurança delimitada
às margens do Igarapé do Educandos e no entorno da Ponte Padre
Antônio Plácido de Souza;
CONSIDERANDO a existência de dotação orçamentária
para cobrir as despesas decorrentes da execução deste Decreto;
CONSIDERANDO, finalmente a manifestação favorável da
Procuradoria Geral do Município – PGM, por meio do Parecer
nº 109/2019 – PMAU/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pela
Subprocuradora Geral do Município e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo nº 2019.02287.02343.0.001942
(Volume 1) (SIGED),
DECRETA:
Art. 1º As intervenções de engenharia para manutenção
da Ponte Padre Antônio Plácido de Souza, localizada sobre o Igarapé do
Educandos, no Município de Manaus, serão executadas pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF.
Art. 2º Ficam declaradas de utilidade pública, para os fins
especificados neste Decreto, as faixas de segurança de 10,00 m (dez
metros) das extremidades laterais da Ponte Padre Antônio Plácido de
Souza, por toda sua extensão de 400,00 m (quatrocentos metros),
totalizando uma área de 12.400,00 m² (doze mil e quatrocentos metros
quadrados) e o que possibilitará toda a ação técnico-social naquela área.
Art. 3º A liberação das áreas consideradas de utilidade
pública, a que se refere o art. 2º deste Decreto, dar-se-á após regular
procedimento administrativo.
Art. 4º Para a liberação das áreas onde serão executadas
as intervenções, a SEMINF ofertará ao proprietário ou possuidor o
pagamento de benefício social, calculado com base nos valores
estabelecidos na Tabela de Cálculo de Benefício Social contida no
Anexo único do Decreto Municipal nº 2.545, de 12 de setembro de 2013,
acrescidos das atualizações previstas no Decreto Municipal nº 3.702, de
15 de maio de 2017.

Manaus, 24 de abril de 2019.

Art. 5º A oferta de que cuida o art. 4º deste Decreto, fica
condicionada ao prévio cadastramento físico e territorial do imóvel do
proprietário ou possuidor, vedada a sua concessão em razão de
mudança de endereço, ainda que na área de abrangência do
remanejamento.

DECRETO Nº 4.387, DE 24 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE sobre os procedimentos destinados
à implementação das ações para a pronta e
integral recuperação da Ponte Padre Antônio
Plácido de Souza e dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a sentença, transitada em julgado,
proferida no bojo da Ação Civil Pública nº 0265143-78.2011.8.04.0001,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a exiguidade do prazo estabelecido
para a execução das obras de reforma da Ponte Padre Antônio Plácido
de Souza, localizada sobre o Igarapé do Educandos, no Município de
Manaus, e a correspondente urgência no andamento dos serviços;

Art. 6º O benefício social destina-se às famílias ocupantes
de imóveis cadastrados pela SEMINF e localizados nas áreas descritas
no art. 2º deste Decreto, desde que comprovada a posse ou o domínio,
observados os seguintes critérios e condições:
I – o benefício social deverá ser utilizado pela beneficiário
para aquisição de imóveis residenciais, novos ou usados, construídos
em alvenaria, em boas condições de conservação, adequados ao uso e
atendidos pelos serviços de energia elétrica, água e esgoto, sem débito
referentes ao consumo de água, energia elétrica e Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU, situados em regiões urbana aceitas pela
SEMINF, vedada a aquisição de imóveis localizados em área litigiosas
ou de proteção ambiental;
II – para efeito de permuta por benefício social, o imóvel
cadastrado pela SEMINF deverá conter entrada independente,
numeração própria, cozinha e banheiro próprios, e ser atendido pelos
serviços de abastecimento de água e de energia elétrica;
III – é vedada a concessão de mais de um benefício social
por imóvel, independente de quantidade de pessoas nele residentes;
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IV – o pagamento do benefício social será efetuado
diretamente ao proprietário ou possuidor do imóvel devidamente
cadastrado, mediante depósito bancário, após assinatura do Termo de
Acordo Administrativo e Quitação; e
V – o Termo de Acordo Administrativo e Quitação poderá
dispor sobre outras condições, observado o interesse público.

DECRETO DE 24 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,

Art. 7º A SEMINF não é responsável por eventuais
obrigações contratadas com terceiros pela família beneficiada e que
resulte em aplicação indevida do benefício social.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008,
que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos
Servidores Públicos da Saúde e o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro
de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento na Carreira do Servidor
Público da Saúde e do Especialista em Saúde – Médico, da Secretaria
Municipal de Saúde;

Art. 8º As despesas decorrentes da execução deste
Decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no
orçamento do Poder Executivo para a SEMINF, conforme disposto em
ato específico, na forma da Lei.

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.679, de 05 de junho de
2012, que estabeleceu novo padrão aos servidores da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA, mediante habilitação à Progressão por
Mérito;

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.128, de 30 de junho de
2015, que atualizou a nomenclatura dos cargos ocupados pelos
servidores da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;

publicação.

Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o Parecer nº 76/2016 – P.Pessoal/PGM,
adotado pela Procuradora Chefe da Procuradoria de Pessoal;
CONSIDERANDO o Parecer nº 148/2018 da Comissão de
Enquadramento e Desenvolvimento na Carreira, ratificado pelo
Despacho nº 1.068/2018 – Assessoria Técnica/SEMSA;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a planilha do demonstrativo de impacto
orçamentário financeiro elaborado pelo Setor de Programação
Orçamentária da SEMSA, ratificada pela Subsecretaria Municipal de
Orçamento e Projetos SEMEF, que opina pelo deferimento do pleito;

DECRETO DE 24 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 Comunicação Interna
nº 012/2019 da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos
Públicos do Município – COPACM;
CONSIDERANDO o disposto na Comunicação Interna
nº 0311/2019, oriunda da Divisão de Recursos Humanos – DIRH da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1851/2019-SEMAD e
o que mais consta nos autos do Processo nº 2018/1637/0904, resolve
AUTORIZAR o Desenvolvimento na Carreira, em virtude
da Progressão por Mérito e Tempo de Serviço, da servidora DELZUITA
PINHEIRO DA SILVA, matrícula nº 066.120-1 A, no cargo de
Especialista em Saúde – Assistente Social Geral, do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Lei nº 1.222, de 26 de março de 2008, combinada
com o Decreto nº 2.660, de 29 de novembro de 2013, na forma a seguir:
CLASSE
“F”
“F”

PADRÃO
“12”
“13”

TIPO DE PROGRESSÃO
Por Mérito
Por Tempo de Serviço

VIGÊNCIA
01-01-2016
01-01-2018

Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.799/2019 –
SEMAD e o que consta nos autos do Processo nº 2019/19309/19630/
00814, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA, no período de 04-04 a
02-06-2019, a servidora PRISCILA AGUIAR COSTA, matrícula
nº 110.940-5 B, Membro Suplente, para responder, pelas atribuições de
Membro da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos do
Município – COPACM, com direito à percepção das vantagens inerentes
ao exercício da função, em substituição à titular MARIA ROZA DE
ARAÚJO, afastada por motivo de licença médica.

DECRETO DE 24 DE ABRIL DE 2019

Manaus, 24 de abril de 2019.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 80, inc. XI da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 064/2019 da
Comissão de Investidura da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO que o senhor abaixo identificado,
aprovado em Concurso Público para provimento de cargo efetivo no
âmbito da Prefeitura de Manaus – Secretaria Municipal de Educação –
SEMED, objeto do Edital nº 001/2017, tomou posse e não entrou no
exercício do cargo;
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Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
CONSIDERANDO o Parecer nº 080.04.2019 – ASSJUR/
SEMED, que opina pelo deferimento do pleito de exoneração;

Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.079/2019 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo nº 2019/4114/4147/
00801, resolve
CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 03-02-2019,
nos termos dos artigos 75 e 79, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de
1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o
servidor abaixo identificado, integrante do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED:
CARGO: P05 – PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)
DDZ RURAL – RIBEIRINHA
NOME
CLASSIFICAÇÃO
INSCRIÇÃO
REINALDO BENTO DURANTE
2º
762.481-6

Manaus, 24 de abril de 2019.

DECRETO DE 24 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,
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo

CONSIDERANDO a Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 2011, nº 1.879, de
04 de junho de 2014 e nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017;
DECRETO DE 24 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 Parecer
P.PESSOAL/PGM, utilizado em caso análogo;

nº

001/2019

–

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO o Parecer nº 146/fevereiro/2017 –
ASSJUR/SEMED, que reconhece o direito da servidora;

CONSIDERANDO a Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 2011, nº 1.879, de
04 de junho de 2014 e nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de
Direitos e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que
destaca o tempo de contribuição da servidora no efetivo exercício do
magistério;

identificado;

CONSIDERANDO o Parecer
P.PESSOAL/PGM, utilizado em caso análogo;

nº

001/2019

–

CONSIDERANDO o Parecer nº 53/novembro/2016 –
ASSJUR/SEMED, que reconhece o direito do servidor;
CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Direitos
e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que destaca
o tempo de contribuição do servidor no efetivo exercício do magistério;
CONSIDERANDO o Despacho da Comissão de Avaliação
e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE, que se
manifesta favorável ao atendimento do pleito;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, que
opina pelo deferimento do pleito nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, que
opina pelo deferimento do pleito nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.042/2019 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo
nº 2016/4114/4147/06890, resolve
CONSIDERAR REENQUADRADA, a contar de
08-11-2016, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 1.126,
de 05 de junho de 2007, a servidora CLAUDETE GOMES E SILVA,
Professor Nível Superior, matrícula nº 062.320-2 A, no quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no
Padrão 4, Referência B, conforme a Tabela disposta no Anexo I-A da
Lei nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.043/2019 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo
nº 2016/4114/4147/06740, resolve
CONSIDERAR REENQUADRADO, a contar de
28-10-2016, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 1.126,
de 05 de junho de 2007, o servidor AUREO LUCIO ROCHA DE
OLIVEIRA, Professor Nível Superior, matrícula nº 063.529-4 A, no
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED, no Padrão 6, Referência A, conforme a Tabela disposta no
Anexo I-A da Lei nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017.
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Manaus, 24 de abril de 2019.

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
DECRETO DE 24 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,
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo

CONSIDERANDO a Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 2011, nº 1.879, de
04 de junho de 2014 e nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO o Parecer
P.PESSOAL/PGM, utilizado em caso análogo;

nº

001/2019

CONSIDERANDO o Parecer nº 150/julho/2016
ASSJUR/SEMED, que reconhece o direito da servidora;

–
–

CONSIDERANDO a Portaria por Delegação nº 193/2016,
publicada na Edição 4015, páginas 25 e 26 do Diário Oficial do Município
de Manaus de 28-11-2016, que aposentou a servidora abaixo
identificada;
CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Direitos
e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que destaca
o tempo de contribuição da servidora no efetivo exercício do magistério;
CONSIDERANDO o Despacho da Comissão de Avaliação
e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE, que se
manifesta favorável ao atendimento do pleito;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, que opina
pelo deferimento do pleito nos autos do Processo nº 2019.18000.18125.0.
001600 (Volume 1) (SIGED);

CONSIDERANDO o Parecer nº 001/2019 – P.PESSOAL/
PGM, utilizado em caso análogo;
CONSIDERANDO o Parecer nº 126.11.2018
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito;

–

CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Direitos
e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que destaca
o tempo de contribuição da servidora no efetivo exercício do magistério;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho da Comissão
de Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação –
CAEFPE, que se manifesta favorável ao atendimento do pleito;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, que
opina pelo deferimento do pleito nos autos do Processo nº 2019.18000.
18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.005/2019 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo nº 2018/4114/4147/
08588, resolve
CONSIDERAR REENQUADRADO, a contar de
28-09-2018, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 1.126, 05 de junho de
2007, o servidor FRANCISCO HERMES CAVALCANTE DE LIMA,
Professor Nível Superior, matrícula nº 071.993-5 C, no quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no
Padrão 5, Referência D, conforme a Tabela disposta no Anexo I-A da
Lei nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017.
Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.041/2019 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo
nº 2016/4114/4147/04100, resolve
CONSIDERAR REENQUADRADA, a contar de 24-06-2016,
nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, a
servidora MARIA DAS DORES DELGADO ASSI, Professor Nível Médio,
matrícula nº 011.997-0 A, no quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no Padrão 3, Referência D,
conforme a Tabela disposta no Anexo I-A da Lei nº 2.266, de 12 de dezembro
de 2017.
Manaus, 24 de abril de 2019.

DECRETO DE 24 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,
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo

CONSIDERANDO a Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 2011, nº 1.879, de
04 de junho de 2014 e nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO o Parecer nº 001/2019 – P.PESSOAL/
PGM, utilizado em caso análogo;
CONSIDERANDO o Parecer nº 186/abril/2018 – ASSJUR/
SEMED, que reconhece o direito da servidora;

DECRETO DE 24 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,
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo

CONSIDERANDO a Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 2011, nº 1.879, de
04 de junho de 2014, nº 2.016, de 13 de julho de 2015 e nº 2.266,
de 12 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Direitos
e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que destaca
o tempo de contribuição da servidora no efetivo exercício do magistério;
CONSIDERANDO o Despacho da Comissão de Avaliação
e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE, que se
manifesta favorável ao atendimento do pleito;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
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Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, que
opina pelo deferimento do pleito nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);

Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.037/2019 – SEMED/GS
e o que consta nos autos do Processo nº 2017/4114/4240/00447, resolve
CONSIDERAR REENQUADRADA, a contar de
11-07-2017, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 1.126,
de 05 de junho de 2007, a servidora GRACI LUCIA LOPES FERREIRA,
Professor Nível Médio, matrícula nº 065.343-8 A, no quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no Padrão 5,
Referência G, conforme a Tabela disposta no Anexo I-A da Lei nº 2.266,
de 12 de dezembro de 2017.
Manaus, 24 de abril de 2019.

DECRETO DE 24 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 311/2019 –
GS/SEMTEPI,
RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 02-05-2019 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, o servidor
ARILSON DE CARVALHO VIEIRA do cargo de Chefe de Divisão de
Orçamento e Finanças, simbologia DAS-2, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI;

DECRETO DE 24 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,
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo

II – NOMEAR, a contar de 02-05-2019, 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 ALOYSIO NOBRE DE
FREITAS FILHO para o cargo mencionado no inc. I deste Decreto,
integrante da estrutura organizacional SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI,
objeto da Lei nº 2.370 de 30 de novembro de 2018.
Manaus, 24 de abril de 2019.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
alterada pelas Leis nº 1.621, de 19 de dezembro de 2011, nº 1.879, de
04 de junho de 2014 e nº 2.266, de 12 de dezembro de 2017;
CONSIDERANDO o Parecer
P.PESSOAL/PGM, utilizado em caso análogo;

nº

001/2019

–

CONSIDERANDO o Parecer nº 21/fevereiro/2018 –
ASSJUR/SEMED, que reconhece o direito da servidora;
CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Direitos
e Deveres da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, que destaca
o tempo de contribuição da servidora no efetivo exercício do magistério;
CONSIDERANDO o Despacho da Comissão de Avaliação
e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – CAEFPE, que se
manifesta favorável ao atendimento do pleito;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Secretaria Municipal de
Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, que
opina pelo deferimento do pleito nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001600 (Volume 1) (SIGED);

DECRETO DE 24 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 311/2019 –
GS/SEMTEPI, resolve
NOMEAR, a contar de 02-05-2019, 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 ARILSON DE CARVALHO VIEIRA,
para exercer o cargo de Assessor Técnico I, simbologia DAS-3,
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – SEMTEPI
objeto da Lei nº 2.370, de 30 de novembro de 2018.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.036/2019 – SEMED/
GS e o que consta nos autos do Processo nº 2017/4114/9648/01025, resolve
CONSIDERAR REENQUADRADA, a contar de 22-08-2017,
nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007, a
servidora SILVANIA MARIA DA COSTA MARQUES, Professor Nível Médio,
matrícula nº 065.150-8 A, no quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no Padrão 5, Referência D,
conforme a Tabela disposta no Anexo I-A da Lei nº 2.266, de 12 de dezembro
de 2017.
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Manaus, 24 de abril de 2019.

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
DECRETO DE 24 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,

da CASA CIVIL, no período de 02 a 11-05-2019, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, em
substituição a titular CLAUDIA SERIQUE E SILVA, afastada em virtude
de férias.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0739/2019 –
GPRES/IMPLURB (GGP) e o que consta nos autos do Processo
nº 2019/19309/19630/00825,

GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de abril de 2019.

RESOLVE:
I – EXONERAR, a contar de 02-05-2019, 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 do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB:
NOME
LEONARDO DE MATOS DA COSTA
LISNILDO GUIMARÃES SOARES

CARGO
Assessor Técnico II
Gerente de Projetos e Programas

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-1

II – NOMEAR, a contar de 02-05-2019, 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
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:
NOME
LISNILDO GUIMARÃES SOARES
LEONARDO DE MATOS COSTA

CARGO
Assessor Técnico II
Gerente de Projetos e Programas

SIMBOLOGIA
DAS-2
DAS-1

Manaus, 24 de abril de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.127/2019
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, republicado na Edição
3644 do DOM de 11-05-2015;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei n.º 1.118, de 01 de
setembro de 1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de julho
de 1995;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da
Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.126/2019
DESIGNA substituto de servidora afastada
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, publicado na Edição 3642
do DOM de 07-05-2015, 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 disposto no Despacho nº 139/2019 SDD, oriundo do Setor de Direitos e Deveres do Departamento de
Recursos Humanos e Serviço Social da Casa Civil,
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº 0107/2019-CC, subscrita pela Diretora de Departamento de
Administração da Casa Civil, resolve

CONSIDERANDO
o
disposto
no
Parecer
nº 417.02.2019 – ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de
deferimento do pleito;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1700/2019SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.001380, resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 01-02-2019,
pelo prazo de 01 (um) ano, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE
PARTICULAR à servidora LIVIA SOUSA DA CUNHA RIBEIRO,
Professor Nível Superior, matrícula 127.607-7 A, do quadro de pessoal
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de abril de 2019.

DESIGNAR a servidora ISABELLA LEAL REIS, matrícula
073.131-5 F, para responder, cumulativamente, pelas atribuições do
cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento
Administrativo, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional

DOM | Edição 4583 | Página 9

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.128/2019

CASA CIVIL

DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de viagem de interesse do município.
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei
Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 3.085, publicado no DOM Edição
3642, de 07de maio de 2015, republicado no DOM Edição 3644, de 11
de maio de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0592/2019GP/SEMJEL, subscrito pelo Secretário Municipal de Juventude, Esporte
e Lazer;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.002140, resolve
DESIGNAR a servidora LOURENA CRISTINA LIMA
AFONSO, matrícula 131.262-6 C, para responder cumulativamente,
pelas atribuições do cargo de Diretor de Departamento de Administração
e Finanças, simbologia DAS-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER SEMJEL, no período de 24 a 29-04-2019, sem direito à percepção das
vantagens inerentes ao exercício do cargo, em substituição do titular
JORGE ELIAS COSTA DE OLIVEIRA, afastado em virtude de viagem
de interesse do Município.
GABINETE
DO
SUBSECRETÁRIO
SUBCHEFE
MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA
CASA CIVIL, em Manaus, 24 de abril de 2019.

Processo nº: 2017/19309/19630/04648
Interessado: Casa Civil e a empresa H.N. Leite - EPP
Assunto: Tomada de Preço nº 019/2018 – CML/PMM.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SUBSECRETÁRIO SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO DA CASA CIVIL, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Súmula Administrativa nº 6, da
Resolução nº 01/2013 – CPM/PGM, que dispensa a remessa à PGM dos
processos ordinários licitatórios finalizados;
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Municipal
de Licitação no procedimento referente a Tomada de Preço n° 019/2018CML/PM no processo n° 2017/19309/19630/04648;
CONSIDERANDO a inexistência de vício, irregularidade ou
recurso pendente ao referido processo licitatório, e sem a necessidade
de quaisquer apurações ou diligências complementares;
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o processo licitatório relativo à Tomada
de Preço n° 019/2018 - CML/PM através do processo n° 2017/19309/
19630/04648, considerando o Parecer Final da Comissão Municipal de
Licitação – DJCML/PM de 30.10.2018, constante no processo
nº 2017/19309/19630/04648;
II – ADJUDICAR o objeto licitado na modalidade Tomada
de Preço n° 019/2018-CML/PM, referente a implantação de elevador de
uso exclusivo de portadores de necessidades especiais na sede da
Prefeitura – Av. Brasil, nº 2971 – Compensa I, a empresa vencedora do
certame H. N. LEITE - EPP, CNPJ 10.224.818/0001-41, com o valor
global de R$ 80.608,74 (oitenta mil, seiscentos e oito reais e setenta e
quatro centavos).
III – ENCAMINHAR o processo nº 2017/19309/19630/
04648 ao Departamento Administrativo para demais providências;
IV – Publique-se no Diário Oficial do Município.
Manaus, 23 de abril de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO
EXTRATO
1. ESPÉCIE, NÚMERO E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato N.
023/2016 - SEMEF de Prestação de Serviços, celebrado em 17/04/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Anexo
ao serviço e-Carta, constante no Contrato n. 023/2016, conforme
disposto no Processo Administrativo n. 2019/11209/15265/0/014968.
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4. PRAZO: O Presente Termo Aditivo passará a vigorar a partir da data
de sua assinatura até o término do Contrato Original.
5. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:
Ana Cristina Silva de Souza – Matrícula: 060.680-4B.
Manaus, 17 de abril de 2019.

apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
publicação deste:
01 – NURSES – SERVIÇOS DE SAÚDE DA AMAZONIA LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13168701
AUTO DE INFRAÇÃO: 201900003140
INFRAÇÃO: Art. 34 da Lei 254/94;
02 – VIEIRA E BOTELHO SERVIÇO MÉDICO E PSICOLOGIA LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 13778301
AUTO DE INFRAÇÃO: 201900003141
INFRAÇÃO: Art. 35 da Lei 254/94;
O presente Edital e as cópias dos documentos encontramse à disposição dos interessados no Departamento de Administração e
Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º
andar, sala 206 – Centro.

EXTRATO

Manaus, 23 de abril de 2019.

1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 001/2015,
celebrado em 12/04/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, e a Empresa IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E
SERVIÇOS LTDA.
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir no
preâmbulo do Contrato original os dados da FILIAL MANAUS – AM,
CNPJ sob o n. 33.372.251/000/0093-74, e da FILIAL SÃO PAULO-SP,
CNPJ sob o n. 33.372.251/0126-77, da Empresa IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. de acordo com o
Processo Administrativo n. 2018.02287.02328.0.000710 – SIGED.
Manaus, 22 de abril de 2019.
EDITAL

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0043/2018 –
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.
11209190050031097/2018 - SEMEF, Pregão Presencial nº 024/2018 –
CML/PM. Objeto: eventual fornecimento de tijolo. Informações
detalhadas da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 4466, de
19/10/2018 e no site http://compras.manaus.am.gov.br.

O Departamento de Cadastros - DETIM da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, NOTIFICA aos contribuintes abaixo relacionados, a recolherem
os Créditos Tributários correspondentes aos Lançamentos constantes
dos respectivos processos ou a apresentarem impugnação parcial ou
integral no prazo de 30 (trinta) dias, contados após a publicação deste,
conforme legislação tributária municipal vigente:
N. PROCESSO: 2015.11209.15259.0.002204
CPF/CNPJ: 438.430.422-68
MATRICULA: 42833
CONTRIBUINTE: Daniel Leite Brito
N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.050099
CPF/CNPJ: 924.722.903-06
MATRICULA: 777422626 e 478934
CONTRIBUINTE: CARLOS EDUARDO BARROS SOARES
N. PROCESSO: 2017.11209.15298.0.020640
CPF/CNPJ: 66.640.040/2040-00
MATRICULA: 777358800
CONTRIBUINTE: DENIVAL FERREIRA DA SILVA

Manaus-AM, 16 de abril de 2019.

N. PROCESSO: 2018.11209.12613.0.007110
CPF/CNPJ: 04.563.102/0001-76
MATRICULA: 2069889
CONTRIBUINTE: VIEIRALVES IMOBILIARIA LTDA
N. PROCESSO: 2015.11209.12613.0.029500
CPF/CNPJ: 14.037.890/2910-00
MATRICULA: 110661 e 777778006
CONTRIBUINTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO S LEITAO

EDITAL
O Departamento de Administração e Fiscalização
Tributária/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF, INTIMA os contribuintes abaixo
relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes ou a

N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.043096
CPF/CNPJ: 043.273.652-20
MATRICULA: 146044 e 146006
CONTRIBUINTE: ELAIDE SOARES DA SILVA
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N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.028514
CPF/CNPJ: 07.621.786/0001-03
MATRICULA: 2150881,2150882, 2150884, 2150885, 2150886, 2150887
e 2150888
CONTRIBUINTE: NLL ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

CONTRIBUINTE: OLGA MARIA BRASIL GARCIA

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.038147
CPF/CNPJ: 144.331.842-68
MATRICULA: 434680 e 777476753
CONTRIBUINTE: CARLOS RAIMUNDO ALVES PEREIRA

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.015622
CPF/CNPJ: 172.892.032-91
MATRICULA: 2180268
CONTRIBUINTE: MARIA DE NATIVIDADE RESPLANDE DA CUNHA
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.014712
CPF/CNPJ: 16.958.055/0001-49
MATRICULA: 777451088, 777451089 e outras
CONTRIBUINTE: POSTO SANTA INES COMERCIO DE DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.010240
CPF/CNPJ: 018.019.292-20
MATRICULA: 171135
CONTRIBUINTE: JOÃO SALES FERNANDES

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.035008
CPF/CNPJ: 654.391.122-00
MATRICULA: 476577
CONTRIBUINTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA FIALHO

N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.018290
CPF/CNPJ: 022.468.258-06
MATRICULA: 168556
CONTRIBUINTE: SUELY DOS SANTOS COSTA

N. PROCESSO: 2014.11209.12613.0.11936
CPF/CNPJ: 405.440.442-15
MATRICULA: 2135101
CONTRIBUINTE: SILVA DA COSTA COLARES

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.016190
CPF/CNPJ: 11.951.195/0001-71
MATRICULA: 397719
CONTRIBUINTE: TUPPAR PARTICIPAÇÕES LTDA

N. PROCESSO: 2019.11209.15292.0.001133
CPF/CNPJ: 273.028.062-68
MATRICULA: 410292 e 777337174
CONTRIBUINTE: ZULEIDE CARVALHO FEITOSA

N. PROCESSO: 2018.11209.12613.0.047114
CPF/CNPJ: 046.539.472-87
MATRICULA: 10347 e 777780702
CONTRIBUINTE: MARIA HELENA FELIPE DE MOURA

N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.031756
CPF/CNPJ: 098.553.192-49
MATRICULA: 2143609 e 777781620
CONTRIBUINTE: CARLOS AUGUSTO G. SILVA

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.004250
CPF/CNPJ: 16.048.245/2200-00
MATRICULA: 472109
CONTRIBUINTE: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEICAO M ALVES

N. PROCESSO: 2015.11209.15295.0.036179
CPF/CNPJ: 275.781.862-72
MATRICULA: 2157904
CONTRIBUINTE: JOANA DARC DA SILVA LIMA

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.032802
CPF/CNPJ: 068.363.642-15
MATRICULA: 325333 e 777388248
CONTRIBUINTE: ANTONIO CARLOS FONTES VIEIRA
N. PROCESSO: 2018.11209.12613.0.063592
CPF/CNPJ: 776.886.002-00
MATRICULA: 51277
CONTRIBUINTE: LUIS HIRAM MORAES NICOLAU

N. PROCESSO: 2015.11209.15295.0.007611
CPF/CNPJ: 457.475.553-91
MATRICULA: 2070182
CONTRIBUINTE: ANDREA MAZZA BALIERO

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.009094
CPF/CNPJ: 407.338.822-34
MATRICULA: 2070174 e 478462
CONTRIBUINTE: SOLON OLIVEIRA MEDEIROS

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.015278
CPF/CNPJ: 943.267.542-49
MATRICULA: 777461221
CONTRIBUINTE: ROSANA DA SILVA CARLOS

N. PROCESSO: 2016.11209.15290.0.039283
CPF/CNPJ: 214.016.082-72
MATRICULA: 2169571
CONTRIBUINTE: ALONSO GOUVEIA DE MATOS
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.014278
CPF/CNPJ: 239.823.902-06
MATRICULA: 411080
CONTRIBUINTE: ROBERTO CAVALCANTE CAMPOS JUNIOR
N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.032480
CPF/CNPJ: 421.692.753-04
MATRICULA: 2141306
CONTRIBUINTE: HUMBERTO FROTA PEREIRA
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.029178
CPF/CNPJ: 598.534.502-59
MATRICULA: 304169 e 475830
CONTRIBUINTE: RODRIGO SOUZA DE LIMA
N. PROCESSO: 2019.11209.12622.0.011309
CPF/CNPJ: 213.038.192-87
MATRICULA: 5894

N. PROCESSO: 2015.11209.15294.0.033274
CPF/CNPJ: 124.153.752-68
MATRICULA: 46199 e 46200
CONTRIBUINTE: DAYSE DE SOUZA LIMA MENE

N. PROCESSO: 2016.11209.15293.0.045375
CPF/CNPJ: 486.296.852-04
MATRICULA: 777354567
CONTRIBUINTE: JAISON MAFRA DE SOUZA
N. PROCESSO: 2016.11209.15292.0.040567
CPF/CNPJ: 534.544.302-59
MATRICULA: 777375864
CONTRIBUINTE: WENDY PAREDES DA ROCHA
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.023696
CPF/CNPJ: 70.218.503/2880-00
MATRICULA: 468471, 473284 e outras
CONTRIBUINTE: EVAIR APARECIDA MARQUES
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.048703
CPF/CNPJ: 06.833.411/2040-00
MATRICULA: 123605
CONTRIBUINTE: LUSEVALDO ARAUJO DE SOUZA
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.014394
CPF/CNPJ: 39.995.364/6200-00
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MATRICULA: 397460
CONTRIBUINTE: EVANE DE ARAÚJO ABREU
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.014393
CPF/CNPJ: 39.995.364/6200-00
MATRICULA: 397554
CONTRIBUINTE: EVANE DE ARAÚJO ABREU
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.016058
CPF/CNPJ: 12.063.184/0001-18
MATRICULA: 397642
CONTRIBUINTE: NIPAR PARTICIPAÇOES LTDA
N. PROCESSO: 2016.11209.15293.0.010836
CPF/CNPJ: 229.502.732-20
MATRICULA: 2101063, 358376 e 472974
CONTRIBUINTE: RAIMUNDA BORGES SCHUMACHER
N. PROCESSO: 2017.11209.15293.0.017214
CPF/CNPJ: 436.517.122-49
MATRICULA: 438248, 438248, 438250 e 438619
CONTRIBUINTE: RAIMUNDA CLEONICE DA SILVA OLIVEIRA
N. PROCESSO: 2015.11209.12613.0.027537
CPF/CNPJ: 001.886.512-87
MATRICULA: 20091
CONTRIBUINTE: JOSE AUGUSTO ALMEIDA
N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.015532
CPF/CNPJ: 14.808.665/0001-30
MATRICULA: 320443
CONTRIBUINTE: CONCA X ALUGUEL
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

DE

MÁQUINAS

E

N. PROCESSO: 2016.11209.12613.0.043899
CPF/CNPJ: 522.607.802-10
MATRICULA: 15557
CONTRIBUINTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MOREIRA
FILHO
N. PROCESSO: 2018.11209.12613.0.052426
CPF/CNPJ: 159.464.871-91
MATRICULA: 2011484 e 777780677
CONTRIBUINTE: EDIVAR DA SILVA NUNES
N. PROCESSO: 2017.11209.15293.0.015558
CPF/CNPJ: 263.418.593-68
MATRICULA: 333182
CONTRIBUINTE: JOÃO ALEXANDRE ESMERALDO BARREIRA
N. PROCESSO: 2017.11209.12613.0.014158
CPF/CNPJ: 572.228.782-20
MATRICULA: 475540
CONTRIBUINTE: MARCELO MAV
Os processos acima indicados encontram-se a disposição
do contribuinte para ciência em qualquer dos pontos de atendimento ao
contribuinte da SEMEF/PMM.

ATENDE.

Faça seu agendamento pelo número 156 SEMEF

Manaus, 23 de abril de 2019
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
(*) DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, “caput”
combinado com o art. 114, ambos da Lei n°8.666/93;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico da Comissão
de Inspeção/Visitação, do Parecer favorável à Habilitação da Comissão
de Credenciamento, do Parecer Jurídico e documentos constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03622,
relativos ao Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD;
CONSIDERANDO também a disponibilidade de recursos
financeiros;
RESOLVE:
I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos
termos do art. 25, “caput”, da Lei n°8.666/93, para a contratação de
pessoa jurídica com a finalidade de prestar os serviços de assistência à
saúde especializada em:
1.1.99 508863 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta eletiva na especialidade
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA;
1.1.101 508848 SERVIÇOS MÉDICOS: diagnose na especialidade
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA;
1.1.102 508850 SERVIÇOS MÉDICOS: cirurgia na especialidade
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA;
1.1.120 508876 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta eletiva na
especialidade MASTOLOGIA;
1.1.122 508881 SERVIÇOS MÉDICOS: diagnose na especialidade
MASTOLOGIA;
1.1.123 508882 SERVIÇOS MÉDICOS: cirurgia na especialidade
MASTOLOGIA;
1.1.124 508885 SERVIÇOS MÉDICOS: parecer médico na
especialidade MASTOLOGIA;
1.1.167 508935 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta eletiva na
especialidade PEDIATRIA;
1.1.168 508918 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta de urgência na
especialidade PEDIATRIA;
1.3.16 509068 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado
em ULTRASSONOGRAFIA.
II – Contratar SIDNEY RICARDO LOPES ALBUQUERQUE –
MANAUS MEDICAL CENTER - ULTRAS. E ESPC. MÉDICAS, inscrito(a)
no CNPJ sob o Nº 12.839.670/0001-85, para a prestação dos serviços de
saúde mencionados no item anterior, pelo prazo de 12 (doze) meses, no
valor global estimado de R$554.744,16 (quinhentos e cinquenta e quatro
mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), podendo
ser diminuído ou aumentado em função da demanda.

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, “caput”
combinado com o art. 114, ambos da Lei n°8.666/93;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico da Comissão
de Inspeção/Visitação, do Parecer favorável à Habilitação da Comissão
de Credenciamento, do Parecer Jurídico e documentos constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03574,
relativos ao Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD;
CONSIDERANDO também a disponibilidade de recursos
financeiros;
RESOLVE:
I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos
termos do art. 25, “caput”, da Lei n°8.666/93, para a contratação de
pessoa física com a finalidade de prestar os serviços de assistência à
saúde especializada em:
1.2.10 509084 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA: especializado em consulta
eletiva;
1.2.11 509093 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA: especializado em terapia.
II – Contratar GRACINDA MARIA NOGUEIRA BACK,
inscrito(a) no CPF sob o nº 215.635.352-20, para a prestação dos
serviços de saúde mencionados no item anterior, pelo prazo de 12
(doze) meses, no valor global estimado de R$12.020,00 (doze mil e vinte
reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função da demanda.
III – Submeter o presente despacho à consideração do
Senhor Subsecretário do ManausMed, para fins de ratificação.
Manaus, 22 de abril de 2019.

Pelo exposto, RATIFICO, a inexigibilidade do procedimento
licitatório constante dos processos nº2018/4427/4429/01452 e
nº2018/4427/4429/03574 para contratação de GRACINDA MARIA
NOGUEIRA BACK, inscrito(a) no CPF sob o nº 215.635.352-20, nos termos
do art. 26, da Lei nº8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art.
25, “caput” combinado com o art. 114, ambos da referida Lei.
Manaus, 22 de abril de 2019.

III – Submeter o presente despacho à consideração do
Senhor Subsecretário do ManausMed, para fins de ratificação.
Manaus, 18 de março de 2019.

EXTRATO

Pelo exposto, RATIFICO, a inexigibilidade do procedimento
licitatório constante dos processos nº2018/4427/4429/01452 e
nº2018/4427/4429/03622 para contratação da SIDNEY RICARDO LOPES
ALBUQUERQUE – MANAUS MEDICAL CENTER - ULTRAS. E ESPC.
MÉDICAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.839.670/0001-85, nos termos do
art. 26, da Lei nº8.666/93, o ato de inexigibilidade com fundamento no art. 25,
“caput” combinado com o art. 114, ambos da referida Lei.
Manaus, 18 de março de 2019.

(*) Republicado por incorreção no DOM Nº 4560 de 20/03/2019 às fls. 15/16.

1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM-SANGUE
NATIVO – HEMOAM DIAGNÓSTICOS.
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03541, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.1.109 509052 SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em HEMOTERAPIA
(banco de sangue);
1.3.2 509054 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
realização de EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA;
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1.3.9 509047 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
realização de EXAME DE PATOLOGIA CLÍNICA.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$650.884,00 (seiscentos e
cinquenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), podendo ser
diminuído ou aumentado em função da demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00846 em 29/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 – Assistência
à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso:
02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV; Natureza da
Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e Laboratoriais, no
valor de R$162.720,99 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte
reais e noventa e nove centavos), referente ao período de 01/04/2019 a
30/06/2019, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa de
Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.
Manaus, 01 de abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLÓGICO
EIRELI.
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03548, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.1.148 508994 SERVIÇOS MÉDICOS: OFTALMOLOGIA, incluindo
anamnese, refração, exame das pupilas, acuidade visual, fundoscopia,
biomicroscopia do segmento anterior, mapeamento de retina, mobilidade
ocular, curva tensional diária, tonometria, biomicroscopia de fundo;
1.1.149 509004 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta de urgência na
especialidade OFTALMOLOGIA;
1.1.150 509010 SERVIÇOS MÉDICOS: diagnose na especialidade
OFTALMOLOGIA;
1.1.151 509014 SERVIÇOS MÉDICOS: cirurgia na especialidade
Serviço OFTALMOLOGIA;
1.1.152 509020 SERVIÇOS MÉDICOS: parecer médico na
especialidade OFTALMOLOGIA.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$202.356,38 (duzentos e dois
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), podendo
ser diminuído ou aumentado em função da demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00839 em 29/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 –
Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de
Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV;
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e
Laboratoriais, no valor de R$50.589,09 (cinquenta mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e nove centavos), referente ao período de
01/04/2019 a 30/06/2019, ficando o restante a ser empenhado de acordo
com a liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício.
Consentâneo com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do
Contrato será comprometido no exercício subsequente, no mesmo
Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2020.

7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.
Manaus, 01 de abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): MED CLINIC'S-CLÍNICA MÉDICA PRÓ-SAÚDE
LTDA – MED CLINIC'S.
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03571, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.1.39 508798 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta eletiva na especialidade
CIRURGIA GERAL;
1.1.69 508827 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta eletiva na especialidade
CLÍNICA GERAL;
1.1.80 508838 SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em consulta eletiva
na especialidade DERMATOLOGIA;
1.1.148 508994 SERVIÇOS MÉDICOS: OFTALMOLOGIA, incluindo
anamnese, refração, exame das pupilas, acuidade visual, fundoscopia,
biomicroscopia do segmento anterior, mapeamento de retina, mobilidade
ocular, curva tensional diária, tonometria, biomicroscopia de fundo;
1.1.149 509004 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta de urgência na
especialidade OFTALMOLOGIA;
1.1.150 509010 SERVIÇOS MÉDICOS: diagnose na especialidade
OFTALMOLOGIA;
1.1.151 509014 SERVIÇOS MÉDICOS: cirurgia na especialidade
Serviço OFTALMOLOGIA;
1.1.152 509020 SERVIÇOS MÉDICOS: parecer médico na
especialidade OFTALMOLOGIA.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$303.348,01 (trezentos e três
mil, trezentos e quarenta e oito reais e um centavo), podendo ser
diminuído ou aumentado em função da demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00772 em 22/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 – Assistência
à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de Recurso:
02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV; Natureza da
Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e Laboratoriais, no
valor de R$75.837,00 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e
oito reais e trinta e cinco centavos), referente ao período de 01/04/2019 a
30/06/2019, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa de
Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.
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EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTO EXPEDITO
LTDA – CLÍNICA SANTO EXPEDITO.
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03576, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.2.3 509078 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: consulta eletiva;
1.2.4 509094 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: em terapia.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$41.147,00 (quarenta e um
mil, cento e quarenta e sete reais), podendo ser diminuído ou aumentado
em função da demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00843 em 29/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 –
Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de
Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV;
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e
Laboratoriais, no valor de R$10.286,76 (dez mil, duzentos e oitenta e
seis reais e setenta e seis centavos), referente ao período de 01/04/2019
a 30/06/2019, ficando o restante a ser empenhado de acordo com a
liberação das cotas orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo
com o Principio Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será
comprometido no exercício subsequente, no mesmo Programa de
Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.

1.3.11 509055 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado
em RADIODIAGNÓSTICO;
1.4.3 509046 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES: especializado em
internações clínicas e/ou cirúrgicas em geral, centro cirúrgico,
urgência/emergência adulto e/ou infantil, UTI/CTI adulto e/ou infantil e/ou
apoio ao diagnóstico laboratorial/imagem para atendimentos realizados
na urgência/emergência.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$942.371,00 (novecentos e
quarenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais), podendo ser
diminuído ou aumentado em função da demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00736 em 21/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 –
Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de
Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV;
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e
Laboratoriais, no valor de R$235.592,70 (duzentos e trinta e cinco mil,
quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos), referente ao
período de 01/04/2019 a 30/06/2019, ficando o restante a ser
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício
subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias
de 2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.
Manaus, 01 de abril de 2019.

Manaus, 01 de abril de 2019.
EXTRATO

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CENTRO ORTOPÉDICO ANA ROSA LTDA..
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03580, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.1.157 508916 SERVIÇOS MÉDICOS: consulta eletiva na
especialidade ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA;
1.1.159 508921 SERVIÇOS MÉDICOS: diagnose na especialidade
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA;
1.1.160 508923 SERVIÇOS MÉDICOS: cirurgia na especialidade
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA;
1.2.3 509078 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: especializado em consulta
eletiva;
1.2.4 509094 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: especializado em terapia;

1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLÍNICA RENAL DE MANAUS LTDA.
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03582, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.1.129 508894 SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em consulta
eletiva na especialidade NEFROLOGIA;
1.1.131 508898 SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em terapia na
especialidade NEFROLOGIA;
1.1.132 508901 SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em cirurgia na
especialidade NEFROLOGIA;
1.1.133 508904 SERVIÇOS MÉDICOS: especializado em parecer
médico na especialidade NEFROLOGIA.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$2.050.727,00 (dois milhões,
cinquenta mil, setecentos e vinte e sete reais), podendo ser diminuído ou
aumentado em função da demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00842 em 29/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 –
Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de
Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV;
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e
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Laboratoriais, no valor de R$512.681,76 (quinhentos e doze mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), referente ao
período de 01/04/2019 a 30/06/2019, ficando o restante a ser
empenhado de acordo com a liberação das cotas orçamentárias deste
mesmo exercício. Consentâneo com o Principio Orçamentário da
Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no exercício
subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias
de 2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 241/2019-DTRAB/SEMSA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.790, de 12 de novembro de
2013, que dispõe sobre os auxílios moradia e alimentação a serem
concedidos aos médicos participantes do Programa “Mais Médicos para
o Brasil” – PMMB;

Manaus, 01 de abril de 2019.

CONSIDERANDO a Portaria nº 30, de 12 de fevereiro de
2014, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das
obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água
potável pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do
PMMB;
CONSIDERANDO o Memorando nº 52/2019- GESF/DAP/
SEMSA, oriundos do Departamento de Atenção Primária.
EXTRATO

RESOLVE:

1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019MANAUSMED/SEMAD.
2.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANAUS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, por intermédio do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS –
MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): MEDICAL CLIN SERVIÇOS MÉDICOS E
LABORATORIAIS EIRELI – MEDICAL CLIN.
4. OBJETO: O presente Contrato, firmado por força do resultado do
Credenciamento Nº001/2018-MANAUSMED/SEMAD, constante dos
processos nº2018/4427/4429/01452 e nº2018/4427/4429/03584, em
conformidade com a Lei nº8.666/93, tem por objetivo a prestação dos
serviços de assistência à saúde especializada em:
1.3.2 509054 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
realização de EXAME DE ANATOMIA PATOLÓGICA E
CITOPATOLOGIA;
1.3.9 509047 SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA: especializado em
realização de EXAME DE PATOLOGIA CLÍNICA.
5. VALOR: O valor global estimado é de R$29.028,00 (vinte e nove mil,
vinte e oito reais), podendo ser diminuído ou aumentado em função da
demanda.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00841 em 29/03/2019, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 14702 –
Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic.
de Manaus; Programa de Trabalho: 04.122.0079.2080.0000 –
Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes; Fonte de
Recurso: 02080000 – Contribuição do Servidor para o FUNSERV;
Natureza da Despesa: 33903950 – Serviços Med. Hospitalar, Odont. e
Laboratoriais, no valor de R$7.257,00 (sete mil, duzentos e cinquenta e
sete reais), referente ao período de 01/04/2019 a 30/06/2019, ficando o
restante a ser empenhado de acordo com a liberação das cotas
orçamentárias deste mesmo exercício. Consentâneo com o Principio
Orçamentário da Anualidade, o saldo do Contrato será comprometido no
exercício subsequente, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis
Orçamentárias de 2020.
7. VIGÊNCIA: O prazo do presente Contrato será de 12 (doze) meses,
com início em 01.04.2019 e término em 31.03.2020.

I - EXCLUIR o Auxílio Alimentação, a contar de 01 de abril
de 2019, do profissional Mario Moreira Neto, desligado do Programa
“Mais Médicos para o Brasil” – PMMB.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 15 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 242/2019-DTRAB/SEMSA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015,
publicada no DOM nº 3647, de mesma data, que dispõe sobre os cargos
em comissão e as funções de confiança de direção, gerenciamento,
chefia, assessoramento e apoio técnico da Secretaria Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei
nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao
exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e
assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS.

Manaus, 01 de abril de 2019.

RESOLVE:
DESIGNAR, a contar de 01 de março de 2019, o servidor
André Cezar de Oliveira Lima, matrícula 102.499-0E, em exercício no
Cargo de Assessor III, para responder pela Unidade Básica de Saúde
Waldir Bugalho, integrante da estrutura organizacional da SEMSA,
objeto da Lei Delegada nº 12, de 31 de julho de 2013, combinada com a
Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015.
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de abril de 2019.

Instituições de Ensino ou Órgão formador conveniados com a SEMSA,
em consonância com as regras e prioridades institucionais, da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus;
CONSIDERANDO que a concessão de cenário de prática
é fundamental à Integração Ensino, Serviço e Comunidade, para
fortalecer a Educação Permanente em Saúde, um dos eixos
estruturantes da Escola de Saúde Pública de Manaus;
RESOLVE:

PORTARIA Nº 245/2019-DTRAB/SEMSA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II
da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015,
publicada no DOM nº 3647, de mesma data, que dispõe sobre os cargos
em comissão e as funções de confiança de direção, gerenciamento,
chefia, assessoramento e apoio técnico da Secretaria Municipal de
Saúde;
CONSIDERANDO que o Art. 2º, parágrafo único, da Lei
nº 1.978/2015, dispõe que as Funções de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS serão exercidas por servidores do quadro de pessoal
desta Secretaria, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário
Municipal de Saúde;

Art. 1.º REGULAMENTAR a concessão de atividades
curriculares obrigatórias, compreendidas como visitas técnicas,
atividades práticas curriculares, estágio curricular obrigatório não
remunerado e estágio eletivo ou optativo, para alunos matriculados em
cursos técnico, técnico-profissionalizante, de graduação e de pósgraduação, autorizados pelo MEC, vinculados à estrutura de ensino
público e particular de Instituições de Ensino ou Órgão formador
conveniados à SEMSA.
§1.º Excetuam-se dessa norma os Programas de
Residência em Saúde.
§2.º O estágio eletivo ou optativo é compreendido como
atividade curricular obrigatória, mas não está condicionado à celebração
de Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional entre as
Instituições.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CONSIDERANDO que as atribuições inerentes ao
exercício de encargos de direção, gerenciamento, chefia e
assessoramento da saúde são de competência e de responsabilidade do
servidor designado para exercer a Função de Confiança de Gestão da
Saúde – FGS.

Art. 2.º As Instituições de Ensino ou Órgão formador
devem firmar Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional
para Atividades Curriculares Obrigatórias junto ao Setor de Convênios –
SCONV/SEMSA.

RESOLVE:

Parágrafo único. Excetua-se o estágio eletivo ou optativo
que possui procedimento administrativo específico.

DESIGNAR, a contar de 01 de janeiro de 2017, o
servidor Fabiana Nascimento Encarnação, matrícula 066.748-0F, em
exercício no Cargo de Gerente de Rede Oncológica, para responder pela
Unidade Básica de Saúde Leonor de Freitas, integrante da estrutura
organizacional da SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31 de julho
de 2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 246/2019-ESAP/SEMSA
Regulamenta a concessão de cenário de
prática
para
atividades
curriculares
obrigatórias, no contexto da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA,
por meio da Escola de Saúde Pública –
ESAP/Manaus.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudante;
CONSIDERANDO a Lei nº 2.320, de 6 de junho de 2018,
que dispõe sobre a criação da Escola de Saúde Pública de Manaus ESAP/Manaus no âmbito da SEMSA;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar
atividades curriculares obrigatórias para alunos matriculados em

Art. 3.º Não será admitido estágio voluntário.
Art. 4.º As Atividades Curriculares Obrigatórias serão
desenvolvidas nos Pontos de Atenção à Saúde e nas Unidades
Administrativas, sendo gerenciadas pelo Núcleo de Estágios e Ações
Integradas - NUEST/ESAP, obedecendo a capacidade instalada, o
objetivo da demanda e existência de profissionais para
acompanhamento das atividades requeridas.
Parágrafo único. Todas as atividades acadêmicas no
âmbito desta norma não geram vínculo empregatício e nem qualquer
espécie de remuneração por parte da Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 5.º O preceptor docente designado para acompanhar
alunos num período superior a 30 (trinta) dias deverá preencher as
Fichas Profissionais 20 e 21 para cadastramento no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES.
Parágrafo único. O Preceptor deverá registrar os
procedimentos realizados durante o desenvolvimento de atividades
curriculares obrigatórias, de acordo com os Sistemas de Informação
vigentes no cenário local.
Art. 6.º É vedada a permanência de alunos em cenário de
prática sem o encaminhamento formal do Núcleo de Estágios e Ações
Integradas – NUEST/ESAP.
Art. 7.º Para efeito desta Portaria entende-se por:
I - Atividades Curriculares Obrigatórias: Carga horária
de atividades em serviço, relacionadas a disciplinas do Projeto
Pedagógico Curricular de Instituições de Ensino ou Órgão formador,
compreendidas como: Visita Técnica, Atividade Prática Curricular,
Estágio Curricular Obrigatório não remunerado e Estágio Eletivo ou
Optativo.
II - Termo de Convênio de Cooperação TécnicoOperacional para Atividades Curriculares Obrigatórias: Documento
interinstitucional, de colaboração técnica, para a realização de atividades
curriculares obrigatórias pertinentes a cursos técnico, técnicoprofissionalizante, de graduação e de pós-graduação, autorizados pelo
MEC, excetuados os Programa de Residência Médica e Estágio
eletivo/optativo.
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III - Termo de Compromisso Individual ou Coletivo de
Atividade Prática ou Estágio Curricular Obrigatório: Documento
individual ou Coletivo obrigatório, padrão disponível para download no
site da SEMSA, celebrado entre o aluno, docente responsável pela
atividade, Instituições de Ensino ou Órgão formador e a SEMSA.
IV - Docente: Professor acadêmico vinculado à Instituição
de Ensino ou Órgão formador, responsável pela orientação do aluno e
elaboração do Plano de Atividades em serviço, pactuado entre preceptor
docente, supervisor de campo ou preceptor do serviço/SEMSA.
V - Preceptor Docente: Profissional com vínculo
empregatício ou bolsista das Instituições de Ensino ou Órgão formador,
responsável pelo acompanhamento presencial e contínuo de alunos, de
acordo com as atividades previamente pactuadas.
VI - Supervisor de Campo ou Preceptor do Serviço da
SEMSA: Profissional de nível superior com vínculo empregatício com a
SEMSA que, voluntariamente, acompanha diretamente o aluno, sendo
corresponsável pelo desenvolvimento das atividades previamente
pactuadas, podendo ser da mesma categoria profissional do aluno ou de
outra categoria compatível, conforme a demanda.
Parágrafo Único. É vedada a contratação de profissional
servidor da SEMSA para atuar como preceptor docente no mesmo
horário de trabalho, excetuando-se pagamento a título de bolsa, por não
caracterizar vínculo empregatício com a Instituição de Ensino ou Órgão
Formador, observadas as necessidades da Secretaria.
CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DO CENÁRIO DE PRÁTICA
Seção I
Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional para
Atividades Curriculares Obrigatórias
Art. 8.º A Instituição de Ensino ou Órgão Formador deverá
enviar a Minuta de Termo de Convênio de Cooperação TécnicoOperacional para Atividades Curriculares Obrigatórias, conforme modelo
disponível no Setor de Convênios – SCONV/SEMSA, acompanhado dos
seguintes documentos:
I - Ofício manifestando interesse para a Celebração do
Termo;
II - Plano de Trabalho;
III - Regimento Interno e/ou Estatuto da Instituição interessada;
IV - Documentações do responsável pela Instituição
interessada de acordo com a delegação de Competência;
V - Cadastro de Pessoa Jurídica da Instituição interessada;
VI - Certidões Negativas da Instituição interessada:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
b) Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições
Previdenciárias e as de Terceiro;
c) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais,
e) Certidão Negativa do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS; e
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
VII - Especificação das contrapartidas, nos termos do art. 16.
Parágrafo único. O Termo de Cooperação Técnica será
celebrado pelo prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, podendo ser
rescindido por iniciativa de quaisquer das partes, mediante aviso prévio,
com antecedência de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo por razões de
relevância ao interesse público e podendo ser prorrogado, mediante
Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes.
Art. 9.º As atividades curriculares obrigatórias iniciarão
somente após a publicação do extrato do Termo de Cooperação Técnica
no Diário Oficial do Município, sob pena de responsabilização de quem
deu causa ao descumprimento deste dispositivo.
CAPÍTULO III
DA SOLICITAÇÃO DO CENÁRIO DE PRÁTICA
Seção I
Visitas Técnicas, Atividades Práticas Curriculares e Estágios
Curriculares Obrigatórios
Art. 10. Visitas técnicas são atividades pedagógicas de
caráter exclusivamente observacional, acompanhadas por docente de

Instituição de Ensino ou Órgão Formador conveniado, a partir da ementa
de determinada disciplina curricular, supervisionadas por profissional do
serviço.
Parágrafo Único. As visitas deverão ocorrer em grupo,
composto no máximo por 8 (oito) alunos, observando a capacidade
instalada do local selecionado.
Art. 11. Atividade Prática Curricular e Estágio
Curricular Obrigatório refere-se à carga horária de prática em serviço,
integrada às estruturas curriculares dos cursos.
Art. 12. A solicitação deve ser feita com, no mínimo, 20
(vinte) dias de antecedência, pela Instituição de Ensino ou Órgão
Formador, por meio do preenchimento online de “Formulário de
Solicitação Prévia para Atividades Curriculares Obrigatórias”, disponível
no site da SEMSA - http://semsa.manaus.am.gov.br, menu “Escola de
Saúde Pública - Atividades Curriculares Obrigatórias”.
§1.º Após resultado da análise de viabilidade será
comunicada à Instituição solicitante que deverá enviar para o e-mail
esap.estagio@pmm.am.gov.br, a seguinte documentação:
I – Ofício digitalizado de solicitação de campo, assinado
pela Instituição de Ensino, com as especificações da demanda;
II – Descritivo de turmas em formulário padrão, disponível
no site da SEMSA;
III- Documento digitalizado comprovando a contratação de
Seguro contra acidentes pessoais, informando: Nome da Seguradora,
nº da apólice e lista nominal de alunos, quando tratar-se de Estágios
Curriculares Obrigatórios.
§2.º Para Atividades Práticas Curriculares e Estágios
Curriculares Obrigatórios, além dos documentos constantes no § 1º
deverá entregar, na sede da ESAP, duas vias físicas originais do Termo
de Compromisso Individual ou Coletivo de Atividades Práticas ou de
Estágio Curricular Obrigatório por aluno, conforme art. 7, inciso III.
Art. 13. A SEMSA não se responsabiliza por alimentação,
material didático, cópias ou quaisquer despesas relacionadas às
atividades.
Seção II
Estágio Curricular Eletivo ou Optativo
Art. 14. O Estágio Curricular Eletivo ou Optativo referese a carga horária de prática em serviço, realizada por alunos de
graduação, associados a disciplina de Estágio Curricular Eletivo ou
Optativo, na modalidade de internato.
Art. 15. A solicitação deve ser feita com, no mínimo, 60
(sessenta) dias de antecedência, diretamente pelo aluno ou por
representante da Instituição de Ensino ou Órgão Formador, por meio do
e-mail esap.estagio@pmm.am.gov.br.
§1.º Após resultado da análise de viabilidade, a
Instituição deverá enviar a documentação para o e-mail
esap.estagio@pmm.am.gov.br.
I - Ofício digitalizado, assinado pela Instituição de Ensino,
com as especificações da demanda;
II - 1 (uma) Cópia do Seguro Individual contra Acidentes
Pessoais;
III - Crachá (simples) com foto, nome do aluno, curso e
Instituição de Ensino ou Órgão Formador;
IV - Instrumentos de avaliação e frequência utilizados pela
Instituição de origem;
V - Cópia da carteira de vacina atualizada;
VI - Termo de Compromisso Individual de Estágio Eletivo
assinado pela Instituição de Ensino ou Órgão Formador, pelo aluno e
pela SEMSA/ESAP, conforme padrão disponível no site da SEMSA.
§ 2.º No primeiro dia de atividade, o aluno deverá entregar
2 (duas) vias físicas originais do Termo de Compromisso Individual de
Estágio Eletivo, nos termos do art. 15, § 1º, inciso VI.
CAPÍTULO IV
DAS CONTRAPARTIDAS
Art. 16. Para fins de contrapartida a ser ofertada pela
Instituição de Ensino ou pelo Órgão Formador solicitante, obedecendo
às necessidades administrativas da SEMSA, poderão ser pactuadas:
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I - Assessoria técnica e/ou consultoria para elaboração e
execução de projetos relacionados com a prestação de serviços de
saúde e produção científica;
II - Oferta de vagas em processos de formação
estruturados, destinados aos servidores da SEMSA, em consonância
com as necessidades locais do SUS;
III - Apoio e implementação de atividades de pesquisa e
extensão potenciais para demandas relacionadas ao contexto local e as
necessidades de saúde;
IV - Oferta de formação de preceptores;
V - Uso de salas, auditório, bibliotecas e afins;
VI - Materiais permanentes com durabilidade superior a 2
(dois anos), com as especificações estabelecidas pela SEMSA;
VII - Materiais de consumo com caráter didático, lúdico ou
cultural associados às atividades desenvolvidas no serviço;
VIII - Inscrição para participação de agentes públicos em
congressos e seminários científicos, promovidos ou articulados pela
Instituição de Ensino ou Órgão Formador, em consonância com o
interesse público e necessidades locais do SUS;
IX - Descontos em pagamentos de mensalidades de
cursos para servidores da SEMSA;
X - Outras contrapartidas consensuadas e descritas em
termo de Convênio.
§1.º É vedada a doação de recursos financeiros.
§ 2.º O cumprimento integral das contrapartidas pactuadas
pela Instituição partícipe será utilizado como um dos critérios de
avaliação para eventual futura celebração de convênio.
Art. 17. As Instituições de Ensino ou Órgão Formador
deverão disponibilizar aos cenários de práticas, com antecedência de 10
(dez) dias do início das atividades, os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) a serem utilizados pelos alunos, quando a atividade
assim o exigir.
CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 18. Compete às Instituições de Ensino ou Órgão
Formador Conveniados:
I - Compatibilizar a carga horária prática em serviço, a
execução da carga horária teórica do aluno e o de funcionamento das
Unidades da SEMSA;
II - Providenciar a identificação do aluno por meio de
crachá;
III - Providenciar o Equipamento de Proteção Individual
(EPI) do aluno;
IV - Exigir que os alunos vistam-se adequadamente, de
acordo com o ambiente em que estiverem inseridos;
V - Respeitar os prazos de solicitação prévia, início de
atividades curriculares obrigatórias e entrega da documentação exigida;
VI - Indicar docente e/ou preceptor docente para
acompanhar cada atividade, em número compatível com a quantidade
de grupos compostos por 6 (seis) alunos no máximo, excetuando visitas
técnicas;
VII - Zelar pela observância dos alunos quanto às normas
institucionais, relativas à disciplina, segurança do trabalho e
biossegurança;
VIII - Orientar que os alunos tenham sua conduta pautada
nos termos do que dispõe o Código de Ética Profissional;
IX - Contratar Seguro Contra Acidentes Pessoais para
alunos em estágio curricular obrigatório.
§1.° Em caso de acidente envolvendo o aluno e/ou
preceptor docente em qualquer atividade curricular obrigatória caberá à
Instituição de Ensino ou Órgão Formador prestação de assistência e
providências pertinentes.
§2.° A Instituição de Ensino ou Órgão Formador
responderá pela reparação de danos materiais e morais causados às
unidades ou a terceiros decorrentes da inobservância das normas
institucionais.

II - Lavrar o Termo de Compromisso Individual ou Coletivo
para Atividades Práticas ou Estágio Curricular Obrigatório;
III - Dar conhecimento das normas técnicas-administrativas
inerentes ao processo de trabalho institucional;
IV - Coordenar concessão de cenário de prática e oferecer
as condições necessárias para a realização de atividades curriculares
obrigatórias;
V - Monitorar o cumprimento das contrapartidas,
estabelecidas nos Termos de Convênio de Cooperação TécnicoOperacional;
VI - Supervisionar o cumprimento das determinações desta
Portaria;
VII - Emitir parecer técnico ao término da vigência do
Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Operacional.
CAPÍTULO VI
DOS DEVERES
Art. 20. São deveres dos alunos, supervisores de campo,
preceptores do serviço/SEMSA e preceptores docentes:
I - Exercer com zelo e dedicação suas respectivas
atividades no cenário de prática;
II - Cumprir as normas e procedimentos de rotinas
institucionais relativas ao cenário de prática;
III - Atender com presteza e urbanidade os usuários do
SUS e servidores da SEMSA;
IV - Zelar pelo bom uso, pela economia do material e pela
conservação do patrimônio público;
V - Abster-se de usar a infraestrutura dos cenários de
práticas, insumos e recursos humanos para fins diversos do pactuado
com a SEMSA;
VI - Manter sigilo sobre as informações técnicas relativas
ao atendimento dos usuários;
VII - Abster-se de receber valores ou vantagens de
qualquer espécie, em razão do desenvolvimento de atividades nos locais
selecionados;
VIII - Usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI),
quando a atividade exigir;
IX - Usar uniforme: jaleco, sapatos adequados e crachá.
Art. 21. São deveres dos Gestores Locais:
I - Cumprir e fazer cumprir as normas legais, em especial
as constantes desta Portaria;
II - Fornecer condições adequadas para o exercício das
atividades dos alunos;
III - Zelar pela boa convivência entre servidores, alunos,
preceptores e usuários na Unidade de Saúde;
IV - Dar conhecimento aos envolvidos das normas
técnicas-administrativas inerentes ao processo de trabalho local;
V - Abster-se de receber alunos de quaisquer Instituições,
que não sejam encaminhados pelo Núcleo de Estágios e Ações
Integradas – NUEST/ESAP.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Os preceptores docentes e os alunos, vinculados
às Instituições de Ensino ou Órgão Formador que violarem as normas
contidas nesta Portaria e Termo de Convênio Celebrado estarão sujeitos
às penalidades legais.
Art. 23. As excepcionalidades e os casos omissos relativos
às normas constantes nesta Portaria serão apreciados e decididos pela
Direção da Escola de Saúde Pública de Manaus.
Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Art. 19. Compete
à
Secretaria
Municipal
de
Saúde/SEMSA:
I - Receber e orientar os profissionais representantes das
Instituições de Ensino ou Órgão Formador quanto as regras e
procedimentos sobre concessão de cenário de prática para atividades
curriculares obrigatórias;
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PORTARIA Nº 247/2019-GABIN/SEMSA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e,
CONSIDERANDO a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
bem como a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, que disciplina os
procedimentos concernentes ao adiantamento para atender despesas de
pequeno vulto e pronto atendimento no âmbito do Município de Manaus;

 Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento;
 Cópia do Cheque nominal ou documento de pagamento do
Adiantamento;
 Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente e
 Comprovante do recolhimento do saldo, quando houver.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de abril de 2019.

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de
materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua
natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar as
atividades da SEMSA e
CONSIDERANDO a autorização contida no Memorando
nº 074/2019/DA/SAMU/SEMSA, de 9 de abril de 2019, o qual originou o
Processo nº 2019/1637/2899-SEMSA.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento com a
finalidade de atender pequenas despesas de pronto pagamento no
interesse desta Secretaria Municipal de Saúde, tendo como justificativa a
necessidade de atendimento exclusivo de casos excepcionais,
emergenciais e não subordináveis aos procedimentos licitatórios, em
nome da servidora Cristiane Araújo da Silva, Digitadora, matrícula
nº 107.891-7A, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme
especificação a seguir:
VALOR
R$ 2.000,00
(Dois mil reais)
R$ 2.000,00
(Dois mil reais)

seguir:

ELEMENTO DE DESPESA
33.90.39.89 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica)
33.90.30.89 (Material de Consumo)

II - A dotação orçamentária seguirá as especificações a

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE DE
RECURSO

NATUREZA DE DESPESA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
10.302.0097.2196

01000000

33.90.39.89
(Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica)
33.90.30.89
(Material de Consumo)

III - DESIGNAR a servidora Elen Palmeira Assunção
Bezerra, Chefe da Diretoria de Enfermagem, matrícula nº 082.781-9A
como responsável pelo atesto dos bens e serviços relativos ao
adiantamento;
IV - DETERMINAR que a aquisição de serviços de Pessoa
Física só deve ser efetivada quando inexistir Pessoa Jurídica para
prestar o serviço demandado ou quando a diferença de preço do serviço
demandado justifique a sua aquisição;

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei
Orgânica do Município de Manaus – LOMAN, e
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão Municipal de Licitação - CML, pertinente ao Pregão
Eletrônico nº. 381/2018 – CML/PM, para Registro de Preços.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro
desta CML/PM, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a
Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de roupas hospitalares,
para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA),
as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores
unitários: VG COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E UNIFORME
LTDA para os itens: 01: R$ 23,14 (vinte e três reais e catorze centavos);
03 R$ 12,80 (doze reais e oitenta centavos); 07: R$ 4,33 (quatro reais
trinta e três centavos); e 09: R$ 12,00 (doze reais); LATINO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, para os itens: 02: R$ 31,99 (trinta e um reais e
noventa e nove centavos); 04: R$ 19,76 (dezenove reais e setenta e seis
centavos); 05: R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos); 06: R$ 38,00 (trinta
e oito reais); 11: R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos); e
12: R$ 16,66 (dezesseis reais e sessenta e seis centavos); e
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA, para os itens: 08: R$ 23,93 (vinte
e três reais e noventa e três centavos); e 10: R$ 24,23 (vinte e quatro
reais e vinte e três centavos).
II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da lei.
Manaus, 23 de abril de 2019.

V - ESTABELECER que na eventualidade de contratação
de Pessoa Física, o responsável pelo adiantamento deve providenciar
para que os encargos previdenciários e fiscais sejam recolhidos em
obediência às legislações específicas sob pena de ser responsabilizado
pelos acréscimos legais advindos da inobservância das obrigações
tributárias;
VI - A Gerência de Contabilidade deverá adotar todas as
providências necessárias para o cumprimento do item I;
VII - O prazo para aplicação do referido adiantamento
obedecerá ao estabelecido na Lei nº 198, de 21/6/1993 combinada com
o Decreto nº 3.206, de 4/11/2015, art. 6º, inciso VII, qual seja, de 30
(trinta) dias contados da data de recolhimento do numerário, enquanto
que o prazo para prestação de contas será de até 15 (quinze) dias após
o vencimento da aplicação e
VIII - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,
CONVOCA o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) ARAUJO
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DECARES
COMÉRCIO LTDA, DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA, WN
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
vencedora(s) do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
nº 361/2018 – CML/PM – Eventual fornecimento de insumos químicos
cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação
Dr. Thomas 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 compareçam no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação
do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preços
nº 0079/2019-DIREP/DAI/SEMSA, na Divisão de Registro de Preços da
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Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, situada na Av. Mário Ypiranga,
nº 1695, Adrianópolis, no horário das 08h às 17h.
A inobservância desta convocação importará na aplicação
das penalidades previstas no Edital.
Manaus-AM, 23 de abril de 2019.

RESOLVE:
I - DISPENSAR, a contar de 18/02/2019, da Função
Gratificada especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO–SEMED, a servidora abaixo identificada, do quadro de
pessoal desta Prefeitura.
Servidor: ERINALDA RODRIGUES MORAES
Matrícula: 080.801-6 A
Simbologia: FGCI
II - DESIGNAR, a contar de 18/02/2019, da Função
Gratificada especificada, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO–SEMED, o servidor abaixo identificado, do quadro de
pessoal desta Prefeitura.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 288/2018 – CML/PM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2019- DIREP/SEMSA
No dia 05 de abril de 2019, na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA foi registrado o preço da empresa abaixo identificada
para eventual aquisição, pelo menor preço do item, de equipamentos
de informática, para atender às demandas da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA, resultante do Pregão Eletrônico nº. 288/2018CML/PM, para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o
termo de referência constantes do respectivo Processo Administrativo
nº. 2017 1637 7561 assim como os termos da proposta de preços que
integram esta ata de registro de preços, independentemente de
transcrição.

Servidora: MARCELO DE MORAES BRITO
Matrícula: 103.957-1 A
Simbologia: FGCI
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de abril de 2019.

O presente registro de preços terá a vigência de 01 (um)
ano, a partir da data de publicação da Ata.
PORTARIA Nº 0178/2019-SEMED/GSAF

PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
ITEM

05

ID

507551

QTDE

10

UND.

VALOR
MARCA /
UNITÁRIO
MOD.
REGISTRADO

ESPECIFICAÇÃO

NOBREAK,
Apresentação:
contendo de 08 a 12 tomadas
de saída, entrada
USB e filtro de linha, Aplicação: RAGTECH /
proteção eletrônica contra INFINIUM
subtensão,
sobretensão, DIGITAL
Unidade sobrecarga de energia e curto- IFD 3200 R$ 2.180,22
circuito, Potência: 3200VA, SWU/BA TI
Tensão: bivolt ou trivolt, BL/MM 2
Frequência:
50/60Hz, XT/24
Característica Adicional: Norma
Técnica
ABNT,
Garantia:
mínima de 12 meses.

Manaus, 05 de abril de 2019.

O SUBSECRETÁRIO 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, 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;
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 2018/4114/4241/01197,

o

que

consta

no

Processo

RESOLVE:
DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0593/2019-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
nº 2019.18000.19324.0.002294;

o

que

consta

no

WILLIAMS JONATA MIRANDA RIBEIRO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 119.064-4 A
Secretário da E. M. Prof.ª Maria Raimunda M. Brasil
13 salas
GE II
A partir de 12.12.2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

processo
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Manaus, 13 de março de 2019.

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
PORTARIA Nº 0179/2019-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 2018/4114/4239/01176,

o

que

consta

no

Processo

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 2019.18000.19332.0.001879,

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.
ALESSON MIRANDA PEREIRA
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 129.644-2 A
Secretário da EMEF Dep. Ulisses Guimarães
15 salas
Da GE III
A partir de 17.01.2019.
II. DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.

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.
ANTONIA NAILE BRAGA DE OLIVEIRA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 010.642-9 B
Secretária da E. M. Amine Daou Lindoso
10 salas
FGSE III
A partir de 10.09.2018.

ARLON SOUSA DOS SANTOS
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 129.651-5 A
Secretário da EMEF Dep. Ulisses Guimarães
15 salas
Com GE III
A partir de 05.02.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

II. DESIGNAR, a servidora abaixo citada, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
ANTONIA NAILE BRAGA DE OLIVEIRA
PROFESSOR NIVEL MEDIO
Matrícula 010.642-9 B
Secretária da E. M. Amine Daou Lindoso
10 salas
Com Carga Dobrada e FGSE III
A partir de 10.09.2018.

Manaus, 01 de abril de 2019.

PORTARIA Nº 0282/2019-SEMED/GSAF

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

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 20
CONSIDERANDO o que consta nos autos dos Processos
nº 2019.18000.18125.0.003175, a revelia, mediante comunicação de
Aposentadoria.
RESOLVE:

PORTARIA Nº 0226/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO 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 Município de
Manaus;

Federal de 1988, combinado com Emenda Constitucional
nº 20, de 1998, a prestadora de serviço temporário JOELIA REIS LI
MA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula nº 127.003-6 A,
admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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;
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Manaus, 24 de abril de 2019.

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final do
Departamento Jurídico - DJCML/PM, de 02.04.2019, às fls. 4.802/4.811
constante no Processo n.º 2018/4114/4231/00007, relativo à Tomada de
Preços nº 028/2018 – CML/PM;
CONSIDERANDO, a Resolução nº. 01/2013 – CPM/PGM,
que editou a súmula administrativa nº 6, que trata da Análise de
Processo Licitatório;

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato é de
R$ 44.137,70 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e setenta
centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o n.º 2019NE00545, datada de
12/03/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.
361.0082.1022.0000.01000000.33903916 no valor de R$ 44.137,70
(quarenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e setenta centavos), na
fonte 0100.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória
ao interesse público;

Manaus, 12 de março de 2019.

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Tomada de Preços nº 028/2018 – CML/PM, com deliberação final da
Comissão Municipal de Licitação – CML/PM contida no Parecer Final do
Departamento Jurídico - DJCML/PM de 02.04.2019, às fls. 4.802/4.811;
II – ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preços
nº 028/2018 – CML/PM, pertinente à contratação de empresa para
‘‘REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL Prof.ª TEREZA CORDOVIL
GUIMARÃES, LOCALIZADA NA ESTRADA DA VIVENDA VERDE,
RAMAL DO BRANCO - MANAUS/AM’’, à empresa EVERTON
AUGUSTO CRUZ EIRELI – ME, vencedora do certame, com valor global
de R$ 544.575,65 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
publicação; e

III – ENCAMINHAR ao Diário Oficial do Município para

IV – ENCAMINHAR o processo ao Departamento
Administrativo e Financeiro - SEMED, para demais providências.
Manaus, 23 de abril de 2019.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019,
celebrado em 01/04/2019, Processo nº 2019/4114/4231/00001.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa SUPLEX PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA.
3.OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se
a prestar à CONTRATANTE, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva predial, destinados às Unidades Educacionais correspondentes
às Divisões Distritais Zonais VI e VII pertencentes à Semed, conforme
Memorando n.º 005/2019 – DET/SEMED (fl. 01); Justificativa (fls. 02/05);
Termo de referência (fls. 06/60); Ofício n.º 6659/2018-SEMED/GSAF (fls
62); Ofício n°. 993/2018-GSEA/SEFAZ (fls. 63); Edital do Pregão
Presencial nº 002/2018 – CGL (fls. 64/84); Ata de Registro de preços
n° 0153/2018-.e-compras.AM e publicação (fls. 86/104); Parecer
Jurídico n.° 251.03.2019 (fls. 196/198v); Relação de Serviços para
Empenho (fls. 233/255); Nota de Empenho (fls. 273/274), e demais
documentos constantes no Processo n.º 2019/4114/4231/00001.
4.VALOR GLOBAL: R$ 14.008.031,04 (quatorze milhões, oito mil, trinta
e um reais e quatro centavos).

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Obras e Serviços nº 014/2019,
celebrado em 12/03/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa ENGEFORT CONSTRUÇÃO,
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o nº. 2019NE00813, datada de
01/04/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.365.
0066.2067.0000.01010000.33903916, no valor de R$ 181.618,10 (cento
e oitenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos);
nº. 2019NE00814, datada de 01/04/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 18101.12.361.0051.2118.0000.0101.0000.3390.3916, no
valor de R$ 985.717,82 (novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
dezessete reais e oitenta e dois centavos); ficando o saldo
remanescente a ser empenhado durante os exercícios de 2019 e 2020,
nas fontes 0101, 0118, 0318 ou 0100.
6.PRAZO: O presente contrato, terá vigência 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura.

3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se
a executar para o CONTRATANTE a obra referente à “Reforma Parcial
da Escola Municipal Divino Espírito Santo. Local: Igarapé Jaraqui,
Comunidade Vista Bela – Rio Negro/AM”, conforme Despacho–
DET/SEMED (fls. 02); Comunicação Interna n° 074/2017 (fls. 07);
Projeto Básico (fls. 08/57); Edital de Tomada de Preços n.º 032/2018 –
CML/PM (fls. 220/255); Parecer Final – DJCML/PM (fls. 369/371);
Despacho de Homologação (fls. 381/383); Nota de Empenho (fls. 399), e
demais documentos constantes no processo n.º 2016/17428/
17528/00041.
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Manaus, 01 de abril de 2019.

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019,
celebrado em 01/04/2019, Processo nº 2018/4114/4324/00009.

4.PRAZO: O presente termo aditivo entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura.
Manaus, 11 de abril de 2019.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO
LTDA.
3.OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se
a prestar à CONTRATANTE, os serviços de manutenção preventiva e
corretiva predial destinados às unidades educacionais correspondentes
à Divisões Distritais Zonais I e III pertencentes à SEMED, conforme
Memorando nº 179/2018-DET/SEMED (fl.01); Justificativa (fls. 02/05),
Termo de Referência (fls. 06/72); Oficio m.º993/2018-GSEA/SEFAZ
(fls.75), Edital de Pregão Presencial n.º 002/2018-CGL (fls.76/96), Ata
de Registro de Preços (fls.100/134-v), Mapa Comparativo de Preços (fls.
78/113);Parecer Jurídico n.º 288.03.2019 -ASSTEC/SEMED (fls.
183/185v); Relação de Serviços para Empenho (fls. 217/237); Notas de
Empenho (fls. 250/252), e demais documentos constantes no Processo
n.º 2018/4114/4324/00009.
4.VALOR GLOBAL: R$ 14.939.712,98 (quatorze milhões, novecentos e
trinta e nove mil, setecentos e doze reais e noventa e oito centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o n. 2019NE00817, datada de
01/04/2019, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.361.
0051.2118.0000.01010000.33903916,
no valor de R$ 715.885,73
(setecentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e
três centavos); n. 2019NE00818, datada de 01/04/2019, à conta da
seguinte
rubrica
orçamentária:
18101.12.365.0066.2067.0000.
01010000.33903916, no valor de R$ 417.736,70 (quatrocentos e
dezessete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos), n.
2019NE00819, datada de 01/04/2019, à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 18101.12.361.0118.2170.0000.01010000.33903916, no
valor de R$ 111.353,65 (cento e onze mil, trezentos e cinquenta e três
reais e sessenta e cinco centavos), ficando o saldo remanescente a ser
empenhado durante os exercícios de 2019 e 2020, nas fontes 0101,
0100, 0118 ou 0318

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito
Administrativo.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único
que integra este Extrato.
3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Termo de Contrato de
Prestação de Serviços, por tempo necessário e suficiente, até o término
do Auxílio-doença concedido pelo INSS.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Cópia do documento que concede Auxílio-doença
no INSS, constante no processo n°. 2018.18000.18125.0. 000388.
5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 10/01/2019
a 15/05/2019.
Manaus, 22 de abril de 2019.

ANEXO ÚNICO

6.PRAZO: O presente contrato terá vigência 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura.

MATRÍCULA
126.456-7 A

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
NOME
MARA REGINA DE OLIVEIRA RAMOS

Manaus, 01 de abril de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
de Pessoal por tempo determinado, sob a égide de Regime de Direito
Administrativo.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, e a senhora abaixo relacionada no Anexo Único
que integra este Extrato.
3. OBJETO: Dilação do prazo firmado mediante Termo de Contrato de
Prestação de Serviços, por tempo necessário e suficiente, até o término
do Auxílio-doença concedido no INSS.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel nº 098/2018 – SEMED, celebrado em 11/04/2019, referente ao
processo nº 2019/4114/4247/00076.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED e a Sra. SERLANGE RODRIGUES
DA SILVA.
3.OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração da
denominação da unidade escolar sediada no imóvel localizado na Rua
Jatubu, n.° 6211, Bairro Jorge Teixeira, CEP n.° 69088-000, de Escola
Municipal Aurenízia Costa de Jesus para CMEI Mariete Carneiro da
Silva, conforme Memorando n.° 0014/2019-DDZ-LESTE II, à fl. 01;
Publicação da Lei n.° 2.117/2016, às fls. 11/12, Parecer Jurídico
n.º 418.01.2019 – ASSTEC/SEMED, às fls. 20/23; Parecer n.º 55/2019 PA/PGM e Despacho/PGM, às fls. 25/31.

4. FUNDAMENTAÇÃO: Cópia do documento de Auxílio-doença concedido
no INSS, constante no processo n°. 2019.18000.18125.0.000830.
5. PRAZO: O prazo do contrato fica prorrogado pelo período 16/01/2019
a 15/02/2019.
Manaus, 22 de abril de 2019.

ANEXO ÚNICO
Nº
1

MATRÍCULA
127.184-9 A
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PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
NOME
SUELI AMORIM BARROS LOPES

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e a Senhora JOELIA REIS LIMA, PROF.SUBST.NDTR1/
RDA/AU/40H, matrícula nº 127.003-6 A.
3. OBJETO: Termo de Rescisão contratual, a revelia, mediante processo
de comunicação de Aposentadoria nº 2019.18000.18125.0.003175.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 40 da Constituição Federal de 1988,
combinado com Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
5. VIGÊNCIA: A contar de 13/02/2019.
Manaus, 24 de abril de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 0001/2019 – SEMED
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação - SEMED, no uso de suas atribuições legais, conforme
consta no Processo n.º 2018/4114/4147/09830, datado de 13 de
novembro de 2018, torna pública a realização de Processo Seletivo
Simplificado, para Contratação de Professor Substituto para o ensino de
Ciências e Matemática, por tempo determinado, para atender às
necessidades desta Secretaria, nas especialidades constantes no Anexo
I deste Edital, sujeitos ao Regime Jurídico de Direito Administrativo
instituído pela Lei n.º 1.425, de 26 de março de 2010, observadas as
disposições constitucionais referentes ao assunto, bem como as normas
contidas no presente Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado - PSS, regido por este Edital, tem
por finalidade selecionar Professor Substituto e formar cadastro de
reserva para as especialidades de Ciências e Matemática, através de
análise curricular, para provimento de vagas constantes no Anexo I,
distribuídas por Divisão Distrital Zonal.
1.2. A coordenação, o andamento e a avaliação das inscrições do PSS
ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação de Manaus SEMED, sob a responsabilidade da Comissão formada por servidores da
SEMED, constituída pela Portaria n.º 0569/2019-SEMED/GS, de 04 de
abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus Edição
4571, de 04 de abril de 2019.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
2.1. O candidato classificado será contratado se atendidas às seguintes
exigências:
a) Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da
contratação;
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar
em dia com as obrigações militares;
e) Ter disponibilidade de horário de quatro horas diárias, perfazendo um
total de 20 (vinte) horas semanais, que deverão ser cumpridas de
segunda-feira a sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, nos
horários de 07h às 11h e de 13h as 17h, respectivamente, de acordo
com o exigido para a função a qual deseja concorrer, que se encontra
discriminada no item 7.1.1;
f) Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo, atestadas pela
Junta Médico-Pericial do Município-JMPM, mediante os exames abaixo
relacionados:

EXAMES SOLICITADOS PELA JMPM
VALIDADE
Hemograma completo (sangue)
03 meses
VDRL
03 meses
Glicemia em jejum (sangue)
03 meses
Lipidograma total (sangue)
03 meses
Uréia (sangue)
03 meses
Creatinina (sangue)
03 meses
TGO (sangue)
03 meses
TGP (sangue)
03 meses
GAMA GT (sangue)
03 meses
E.A.S. (urina)
03 meses
Parasitológico (fezes)
03 meses
Raios-X do tórax com laudo médico
12 meses
Eletrocardiograma com laudo médico – para todos a partir de 40 anos de idade
06 meses
Colpocitologia oncótica/preventivo – para mulheres em qualquer idade
12 meses
Mamografia – para mulheres a partir de 35 anos de idade
12 meses
P.S.A. – para homens a partir de 40 anos de idade
12 meses
Laringoscopia
06 meses
Audiometria
06 meses
Laudo oftalmológico
06 meses
Atestado de Sanidade Física e Mental expedido por médico Psiquiatra ou
06 meses
Neurologista
Outros que a JMPM considerar necessários durante a perícia.

g) Apresentar a documentação exigida no item 16.4 deste Edital;
h) Apresentar Certidão de Antecedentes Criminais Negativa do
Departamento da Polícia Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
Não ter tido outro vínculo contratual com a Administração Municipal no
período de 12 (doze) meses anteriores à data da contratação.
j) No ato da contratação, não possuir vínculo (efetivo ou temporário) com
a Secretaria Municipal de Educação de Manaus.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras
deste Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
para a contratação. A inscrição implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2 As inscrições ocorrerão no período de 15h do dia 29/04/2019
às 15h do dia 06/05/2019, observado o horário oficial de
Manaus, SOMENTE VIA INTERNET, no endereço eletrônico:
http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed/, no qual constará
formulário online que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.
3.3. Não será permitido ao candidato proceder à inscrição para mais de
uma função/especialidade/Divisão Distrital Zonal. Poderá, no entanto,
atualizar os dados cadastrais e alterar a especialidade e a Divisão
Distrital Zonal até o término do período das inscrições.
3.4. No momento do preenchimento do formulário online da inscrição, o
candidato deverá anexar os arquivos comprobatórios dos documentos
listados no item 3.6 deste Edital, obrigatoriamente em formato PDF,
tamanho máximo de 1MB e em arquivos individuais,
impreterivelmente no prazo estabelecido no item 3.2, sob pena de
eliminação, não sendo aceita, em qualquer hipótese, a complementação
de documentos em momento posterior ao encerramento da inscrição.
3.5. É de inteira responsabilidade do candidato providenciar os meios
necessários para anexar a documentação exigida para a avaliação das
informações prestadas no formulário de inscrição online, não se
responsabilizando a SEMED/Manaus por quaisquer eventualidades que
o impeça de realizar a inscrição neste PSS.
3.6. Da documentação exigida no ato da inscrição online:
a) Preenchimento de formulário de inscrição online, constante no link
http://servicossemed.manaus.am.gov.br/psssemed/;
b) RG – frente e verso: Não serão aceitos documentos sem foto,
mesmo oficiais (Certidões de Nascimento, Casamento, Título Eleitoral);
Carteiras de estudantes; Carteiras funcionais sem valor de identidade;
documentos ilegíveis que não permitam identificar dados ou foto do
candidato (obrigatório para todas as funções);
c) Cadastro de Pessoa Física - CPF - frente e verso (obrigatório para
todas as funções);
d) Diploma de Graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura (MEC) ou Certidão de Conclusão do Curso
emitida pela Instituição formadora. No caso de possuir diploma de
graduação obtido em instituição de educação superior estrangeira, este
deve estar revalidado no Brasil, na forma da lei – frente e verso
(obrigatório para todas as funções);
e) Histórico Escolar da Graduação emitido pela instituição formadora –
frente e verso (obrigatório para todas as funções);
f) Complementação Pedagógica, acompanhada do Histórico Escolar, se
necessário para comprovação dos pré-requisitos – frente e verso
(opcional);
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g) Averbação ou Certidão de habilitação em Ciências Naturais emitidas
pela Instituição de Ensino Superior, para os candidatos formados em
Ciências Biológicas, para comprovação dos pré-requisitos para a
especialidade de Ciências (opcional);
h) Comprovante dos títulos - Especialização, Mestrado ou Doutorado,
todos acompanhados do Histórico Escolar – frente e verso, caso
possua, de acordo com o item 11 (opcional);
i) Comprovante de experiência, caso possua, de acordo com o item 11
(opcional);
j) Declaração de disponibilidade de tempo exigido para atuar nas
unidades de ensino da rede municipal, constante no Anexo V, nos
turnos matutino ou vespertino, nos horários de 07h as 11h e de 13h as
17h, respectivamente, conforme a necessidade da Secretaria, a qual
deverá ser impressa, preenchida e assinada pelo candidato (assinatura
conforme o RG), e, posteriormente, digitalizada para anexar no
formulário de inscrição online (obrigatório para todas as funções);
3.7. As informações prestadas no formulário de inscrição online serão de
inteira
responsabilidade do candidato,
reservando-se à
SEMED/Manaus o direito de excluir do PSS aquele que não
preencher o formulário de forma completa e correta, não anexar os
documentos comprobatórios em formato PDF, bem como fornecer
dados inverídicos ou falsos.
3.8. O pedido de inscrição que não atender às exigências deste Edital
será cancelado, bem como anulados todos os atos dele decorrentes.
3.9. É vedada a inscrição extemporânea, a via postal, a via fax, a via
correio eletrônico ou a encaminhada em desacordo com os prazos e
condições previstos neste Edital.
3.10. Será eliminado do PSS o candidato que:
a) Deixar de comprovar qualquer um dos pré-requisitos básicos
descritos nos quadros do item 7.1.1 do Edital;
b) Apresentar documentos “ilegíveis” (letras ilegíveis, borradas,
documentos manchados, cortados), incompletos, faltando verso e
vencidos, nos anexos do formulário de inscrição online.
3.11. A Comissão do PSS reserva-se no direito de analisar e definir a
qualidade dos documentos anexados.
3.12. Não haverá pagamento de taxa de inscrição.
3.13 A Comissão do PSS não se responsabiliza por solicitações de
inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos
computadores, falta de energia elétrica, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3.14. A homologação das inscrições será divulgada no Diário Oficial do
Município de Manaus.
3.15. Todos os horários definidos neste Edital, anexos e comunicados
oficiais têm como referência o horário oficial do município de Manaus.
4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
4.1. Os candidatos com deficiência que pretendam fazer uso das
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37, da
Constituição Federal, na Lei n.º 7.853/1989 e no Decreto nº 4.196, de 30
de outubro de 2018, é assegurado o direito de inscrição neste PSS,
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem.
4.2. Será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total das
vagas existentes, que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do PSS, por função.
4.2.1 Se, na apuração do número de vagas reservadas resultar em
número decimal igual ou maior do que 0,5 (meio), adotar-se-á o número
inteiro imediatamente superior; se menor do que 0,5 (meio), adotar-se-á
o número inteiro imediatamente inferior, nos termos do parágrafo único
do art. 27 do Decreto nº 4.196, de 30 de outubro de 2018.
4.3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra na
definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo
nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009) combinado com os artigos 3º e 4º,
do Decreto Federal nº 3.298/1999, com a Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, com o Decreto Federal nº 8.368/2014 e com a
Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
4.4. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no
formulário de inscrição online, declarar tal condição e especificar no
campo indicado o tipo de deficiência que possui, com expressa
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de
Doença – CID e anexar o laudo médico legível, assinado por médico
devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina e que nele
conste, para fins comprobatórios, o número de registro do Médico na
referida entidade de classe, atestando a espécie e o grau ou nível de

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID,
bem como a provável causa da deficiência, conforme especificado no
Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas
alterações.
4.4.1 O fornecimento do laudo médico é de responsabilidade exclusiva
do candidato.
4.4.2. O laudo médico fornecido terá validade somente para este PSS.
4.4.3 Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos
últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
4.5. Os candidatos com deficiência, aprovados no presente PSS,
submeter-se-ão, quando convocados, à avaliação da Junta MédicoPericial do Município, mediante apresentação do laudo médico legível
(original e cópia), conforme descrito no item 4.4, e dos exames
relacionados no item 2.1, alínea e, que terá a decisão relevante sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de deficiência
capacitante ou não para o exercício da função, perdendo o candidato o
direito à seleção caso seja considerado inapto para o exercício da
função.
4.6. Os candidatos com deficiência participarão do PSS em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de
seleção, ao horário, às inscrições e ao local de apresentação de
documentação estipulado aos demais candidatos.
4.7. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar
essa condição, não poderá impetrar recurso visando posteriormente
modificá-la.
4.8. As vagas reservadas a pessoas com deficiência que não tiverem
candidatos aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, com
estrita observância da ordem classificatória.
4.9. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem pessoas com
deficiência, se classificados, terão seus nomes publicados em duas
listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive
a das pessoas com deficiência, e a segunda somente com a pontuação
destas últimas, de acordo com a função escolhida, observada a ordem
rigorosa de classificação de ambas as listas.
4.10. Havendo número superior de candidatos com deficiência
classificados ao das vagas ofertadas para cada função, conforme o
Anexo I, os candidatos serão convocados observada a ordem rigorosa
de classificação da segunda lista, de acordo com o item 4.9.
4.11. O candidato com deficiência que não proceder conforme as
orientações deste item será considerado não deficiente, perdendo o
direito à reserva de vaga para pessoa com deficiência e passando à
ampla concorrência, ocupando o final da fila da função escolhida. Nestes
casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua
situação.
5. DO PRAZO DO CONTRATO
5.1. O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período.
6. DAS VAGAS
6.1 O Processo Seletivo Simplificado, regido por este Edital, tem por
finalidade selecionar 50 (cinquenta) Professores Substitutos para a
especialidade de Ciências e 50 (cinquenta) para a especialidade de
Matemática, bem como formar cadastro de reserva, através da análise
curricular, para provimento de vagas constantes no Anexo I.
7. DAS FUNÇÕES
7.1 O Processo Seletivo Simplificado, regido por este edital, oferta a
função de Professor Substituto, para provimento de vagas constantes no
Anexo I.
7.1.1 A função de Professor Substituto subdivide-se em 2 (duas)
especialidades: Ciências e Matemática, conforme os pré-requisitos e as
descrições nos quadros abaixo:
ÁREA ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO

Carga horária

Pré-requisitos
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PROFESSOR SUBSTITUTO
Especialidade: Ciências
Quatro horas diárias, perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais,
que deverão ser cumpridas de segunda-feira a sexta-feira, nos
turnos matutino ou vespertino, nos horários de 07h as 11h e de 13h
as 17h, respectivamente.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação
de Nível Superior em Licenciatura Plena em Ciências Naturais, ou curso
de graduação de Nível Superior em áreas afins com Complementação
Pedagógica em Ciências Naturais, ou Licenciatura Plena em Ciências
Biológicas com Averbação ou Certidão de Habilitação em Ciências
Naturais, por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação.
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Área de atuação

Descrição das atividades
Vagas Disponíveis

Carga horária

Pré-requisitos

Área de atuação

Descrição das atividades
Vagas Disponíveis

Estabelecimentos de ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO, na
disciplina CIÊNCIAS, pertencentes à Rede Pública Municipal de
Educação.
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, com a
disciplina Ciências, ministrando aulas teóricas e práticas, observando as
políticas e diretrizes educacionais do Município e o planejamento
didático-pedagógico do estabelecimento de ensino e da elaboração e
cumprimento do plano de trabalho docente.
TOTAL: 50 (cinquenta), conforme Anexo I.
PROFESSOR SUBSTITUTO
Especialidade: Matemática
Quatro horas diárias, perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais,
que deverão ser cumpridas de segunda-feira a sexta-feira, nos
turnos matutino ou vespertino, nos horários de 07h as 11h e de 13h
as 17h, respectivamente.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação
de Nível Superior em Licenciatura Plena em Matemática ou curso de
graduação de Nível Superior em áreas afins com Complementação
Pedagógica em Matemática, por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.
Estabelecimentos de ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANO, na
disciplina MATEMÁTICA, pertencentes à Rede Pública Municipal de
Educação.
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, com a
disciplina Matemática, ministrando aulas teóricas e práticas, observando
as políticas e diretrizes educacionais do Município e o planejamento
didático-pedagógico do estabelecimento de ensino e da elaboração e
cumprimento do plano de trabalho docente.
TOTAL: 50 (cinquenta), conforme Anexo I.

8. DA REMUNERAÇÃO
8.1 Compreendem-se na remuneração do contratado, para todos os
efeitos legais, além do vencimento devido, o auxílio alimentação, o
auxílio transporte e a localidade especial (esta apenas para os
candidatos da Divisão Distrital Rural/Rodoviária ou Ribeirinha), de
acordo com o Anexo II.
9. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
9.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será
realizado em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório:
Análise curricular.
9.1.1 A Análise curricular será realizada mediante verificação dos prérequisitos para as funções, com a devida classificação em obediência
aos critérios definidos no item 7.1.1, e, posterior, análise de títulos para
pontuação, de acordo com o item 10.
9.2. Os avaliadores utilizarão a Ficha de Avaliação (Anexo IV) para
registrar a pontuação da análise curricular.
10. DA ANÁLISE CURRICULAR
10.1. A análise curricular e a avaliação de títulos terão caráter
classificatório, e seguirão os seguintes critérios:
TÍTULO
PONTUAÇÃO (unitária) PONTUAÇÃO (máxima)
Doutorado na área de inscrição.
08 pontos
08 pontos
Mestrado na área de inscrição.
07 pontos
07 pontos
Especialização na área de inscrição, com
06 pontos
06 pontos
carga horária mínima de 360 horas.
Experiência no exercício de atividades
01 ponto (por ano)
02 pontos
inerentes a prática pedagógica.
Total máximo de pontos: 23 pontos

11. DA COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA
11.1 Todos os títulos deverão ter estrita afinidade com a área
profissional relativa à função a que o candidato concorre.
11.2 Caso o candidato apresente mais de um comprovante de
experiência profissional, relativos ao mesmo período, somente um deles
será computado.
11.3 A comprovação do tempo de serviço para fins de experiência
profissional na docência deverá ser feita de uma das seguintes
formas:
a) Experiência profissional em instituição privada mediante registro na
carteira de trabalho e previdência social (CTPS), Declaração em papel
timbrado da empresa, com carimbo do CNPJ, emitida e assinada pelo
responsável do Setor de Pessoal ou equivalente ou Contrato de
Prestação de Serviços em que constem claramente as atividades
exercidas, bem como a data (dia/mês/ano) de início e de término do
trabalho realizado.
b) Experiência profissional em instituição pública através de declaração
ou certidão do tempo de serviço expedida por repartição pública federal,
estadual ou municipal, da administração direta ou indireta. O documento
deverá ser oficial em papel timbrado, com carimbo do órgão público,
assinatura do responsável do Setor de Pessoal ou equivalente e
expressar claramente as atividades exercidas, bem como a data
(dia/mês/ano) de início e de término do trabalho realizado.

11.3.1 Todo documento apresentado para fins de comprovação de
experiência profissional deverá conter cargo, a data (dia/mês/ano) de
início e de término do trabalho realizado.
11.3.2 Na hipótese de o candidato ainda estar na vigência do contrato
registrado na CTPS, deverá apresentar Declaração informando esta
condição.
11.4. Não será computado como experiência profissional o tempo de
estágio ou de monitoria.
11.5 A comprovação dos títulos (Especialização, Mestrado ou
Doutorado) será feita mediante a apresentação do Diploma (frente e
verso) ou do Certificado de Conclusão, acompanhado do Histórico
Escolar.
11.5.1 Para comprovação de conclusão de curso de Especialização,
Mestrado ou Doutorado serão aceitas ainda declarações ou atestados
oficiais de conclusão do curso em que constem necessariamente as
disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, emitida e
assinada pelo Chefe de Registro Acadêmico.
11.6 Somente serão considerados os cursos de Mestrado e Doutorado
credenciados pelo Conselho Federal de Educação.
11.7 Somente serão considerados os cursos de Especialização
realizados por instituições credenciadas pelo MEC e duração mínima de
360 horas.
11.8 Os documentos em língua estrangeira, referentes à experiência
profissional ou a cursos realizados, somente serão considerados quando
traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e
revalidados por instituição brasileira.
Não serão computados os títulos que ultrapassarem o limite máximo de
pontos estabelecidos no quadro do item 10.1.
11.9. Não serão atribuídos pontos para:
a) As exigências como pré-requisito;
b) Documento apresentado para fins de comprovação de experiência
profissional que não contenha o cargo/especialidade ou data
(dia/mês/ano) de início e de término do trabalho realizado ou que não
estejam assinados pelo responsável do setor de pessoal da instituição
ou equivalente;
c) CTPS onde conste somente a data de admissão sem apresentação
de declaração informando que ainda está na vigência do contrato;
d) Declaração de conclusão de cursos em que a data de emissão não
esteja atualizada ou assinada;
e) Comprovante de conclusão de curso emitido via internet sem o
acompanhamento de impressão da confirmação da autenticidade do
documento;
f) Declaração que não esteja clara quanto à conclusão do curso;
g) Declaração de conclusão de curso sem especificação clara das
disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária;
h) Ata de defesa de dissertação ou tese.
12. A PONTUAÇÃO FINAL
12.1 A pontuação final do candidato no PSS será o total de pontos
obtidos na avaliação de títulos.
13. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DE DESEMPATE
13.1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada
preferência para efeito de classificação, ao candidato que apresentar
maior pontuação, sucessivamente, nos itens Doutorado, Mestrado, e
Especialização, ambas na área da especialidade de opção. Persistindo o
empate, terá preferência o candidato mais idoso (Lei Federal n.º. 10.741
de 01/10/2003, artigo 27, Parágrafo Único).
14. DOS RECURSOS
14.1 Caberá recurso contra erros ou omissões na nota de Títulos, dentro
de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do resultado preliminar no
Diário Oficial do Município de Manaus.
14.2 O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado,
contendo os dados que informem sobre a identidade do recorrente e o
número de inscrição.
14.3 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não
fundamentado, intempestivo, não subscrito pelo próprio candidato e se
interposto por fax-símile, telex, telegrama, internet, como também o que
não contiver dados necessários à identificação do candidato.
14.4. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Processo Seletivo,
devendo ser protocolizado na Secretaria Municipal de Educação, localizada
na Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.º 2549, Parque Dez de Novembro, no
horário das 8h às 12h, no prazo estabelecido no item 14.1.
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14.5. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á
o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.
14.6. As decisões de revisão da nota atribuída serão dadas a conhecer,
coletivamente, e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos,
quando da divulgação da homologação do resultado.
14.7 Caso o recurso seja indeferido pelo Presidente da Comissão de
Processo Seletivo, o candidato poderá recorrer perante o titular da
SEMED, que constitui última instância para recurso, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
15. DA HOMOLOGAÇÃO
15.1 O resultado final do PSS será publicado no Diário Oficial do
Município de Manaus.
16. DA CONTRATAÇÃO
16.1 Os candidatos classificados para as vagas oferecidas, obedecendo
à estrita ordem de classificação final da função, serão convocados para
contratação através de ato devidamente publicado no Diário Oficial do
Município de Manaus.
16.2 Os candidatos convocados obrigar-se-ão a declarar, por escrito,
aceitação para as atribuições, horário e lotação da função para a qual
está sendo convocado, dentro das necessidades da Administração.
16.3 A Prefeitura de Manaus firmará contrato com o candidato aprovado
e convocado, pelo período de acordo com o item 5.1.
16.4. No ato da contratação, o candidato convocado deverá apresentar
os seguintes documentos, sendo obrigatória a apresentação do original
e de uma cópia legível de cada (não precisa autenticar em cartório):
a) 01 (uma) foto 3 X 4 recente;
b) Certidão de Nascimento, se solteiro;
c) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;
d) Carteira de Identidade;
e) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
f) Título de Eleitor;
g) Certidão de Quitação Eleitoral;
h) PIS/PASEP;
i) Certificado Militar (sexo masculino);
j) Diploma de Graduação;
k) Histórico Escolar da Graduação;
l) Comprovante de Residência (com endereço detalhado e completo,
incluindo o CEP, emitido com menos de 90 (noventa) dias);
m) Comprovante de conta corrente do Banco Bradesco;
n) Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo
Departamento de Polícia Federal (site www.dpf.gov.br);
o) Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Amazonas (site www.tjam.jus.br);
p) Documentação dos dependentes previdenciários e para dedução do
imposto de renda: RG ou Certidão de Nascimento e CPF (a partir de 0
anos);
q) Laudo especializado contendo parecer da Junta Médico-Pericial do
Município atestando a aptidão para o exercício do cargo, após a
realização dos exames constantes no item 2.1, alínea e.
16.5. Não ter sofrido, nos últimos cinco anos, no exercício da função ou
cargo público, penalidade incompatível com a contratação e deverá
assinar Declaração Negativa.
16.6. Possuir qualificação cadastral sem divergências entre os cadastros
internos da Semed, o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e o Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS, a fim de não comprometer o
cadastramento inicial de trabalhadores no eSocial, comprovada
mediante consulta ao site https://portal.esocial.gov.br/institucional/consultaqualificacao-cadastral no ato da contratação.
16.7. O candidato que for convocado para contratação e não comparecer
ao local, na data marcada, ou não apresentar qualquer um dos
documentos exigidos, será desclassificado para todos os fins, sendo
convocado o candidato seguinte na lista de classificação.
16.8. Não ser aposentado por invalidez.
16.9. A aprovação e a classificação final no PSS não asseguram ao
candidato o direito de contratação, mas apenas a expectativa de
realização de tal ato, segundo a rigorosa ordem de classificação,
ocorrendo de forma gradativa e ficando a concretização deste ato
condicionada à oportunidade e conveniência da Administração.
16.10 A Prefeitura de Manaus reserva-se ao direito de proceder à
contratação em número que atenda ao seu interesse e às suas
necessidades.
16.11 O Laudo Médico a que se refere à alínea “q”, terá o prazo de
entrega estendido por 30 dias, a contar da data de convocação, e caso o

candidato seja considerado inapto, seu contrato não será realizado,
tendo, no entanto, direito ao pagamento dos dias trabalhados.
16.12 A extinção do contrato se dará, sem direito a indenizações, pelo
término do prazo contratual ou por iniciativa do contratado, comunicada
com antecedência mínima de trinta dias.
17. DO CADASTRO DE RESERVA
17.1 Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas atualmente
existentes, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser
convocados para contratação da disponibilidade de vagas futuras,
durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado.
17.2 Na hipótese da existência de vagas e na situação descrita no item
anterior, a convocação para contratação de candidatos não eliminados,
dar-se-á mediante ato devidamente publicado no Diário Oficial do
Município de Manaus, obedecendo à ordem de classificação.
17.3. O não pronunciamento do candidato, por escrito, no prazo definido
na convocação, implicará a desistência da vaga.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 Todos os candidatos inscritos e que preencherem os requisitos
básicos exigidos no edital serão relacionados para homologação do
resultado final, de acordo com a ordem de classificação.
18.2. A classificação final será publicada constando a nota dos Títulos.
18.3 A homologação deste Processo Seletivo Simplificado será
publicada no Diário Oficial do Município de Manaus e divulgada no jornal
local e site http://www.manaus.am.gov.br.
18.4. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos
os atos publicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
18.5. O candidato classificado, obedecida à ordem de classificação, será
convocado para a realização dos procedimentos pré-admissionais, todos
de caráter eliminatório, no prazo de até quinze (15) dias, a contar da
data da publicação no Diário Oficial do Município de Manaus, e deverá
apresentar os documentos constantes do item 16.4 deste Edital.
18.6. A declaração falsa de residência, a mudança de residência do
candidato da área/microrregião de atuação e a acumulação ilegal de
cargos, empregos ou especialidades públicas implicam desligamento do
vínculo de trabalho.
18.7 O descumprimento de qualquer item do edital e o não
comparecimento do candidato classificado no prazo estabelecido no
edital implica a eliminação deste no Processo Seletivo Simplificado,
sendo considerado como desistente, e em seguida será convocado outro
candidato classificado.
18.8 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou
retificações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso
publicado, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais
atualizações ou retificações.
18.9 As fases do PSS referentes ao edital, à nota, à homologação do
resultado final e aos editais de convocação serão publicadas no Diário
Oficial do Município de Manaus.
18.10 Após o término do período de inscrições será publicada a relação
de inscritos no Diário Oficial do Município de Manaus.
18.11 Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as
informações a ele relativas serão dadas aos interessados pela Secretaria
Municipal de Educação/Divisão de Pessoal/Comissão de Investidura.
18.12 As vagas para os Professores Substitutos estão distribuídas por
função/especialidade/Divisão Distrital Zonal, no turno diurno (matutino,
de 07h as 11h, e vespertino, de 13h as 17h), Anexo I, sendo vedada
lotação no turno noturno.
18.13 Os candidatos aprovados e convocados serão lotados de acordo
com a Divisão Distrital Zonal escolhida no momento da inscrição.
18.14 Em caso de necessidade de serviço nas diferentes Divisões
Distritais Zonais, para preenchimento das vagas que vierem a surgir
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, o
candidato poderá ser consultado acerca da possibilidade de ser lotado
em Divisão Distrital Zonal diferente daquela para a qual concorreu
obedecida rigorosamente à ordem de classificação por
função/especialidade/Divisão Distrital Zonal e a critério da Administração
Municipal.
18.15 Os candidatos aprovados poderão ser lotados em escolas que
cumpram Regime de Calendário Especial, de acordo com as
necessidades da Rede Municipal de Ensino.
18.16 O candidato que for lotado em uma unidade de ensino, e que
futuramente se torne excedente na mesma, poderá ser lotado em outra,
se assim recomendar o interesse público.
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18.17 A redução de carga horária não será permitida, assim como
mudança de horário de trabalho para o turno noturno.
18.18 Para concorrer às vagas da Divisão Distrital Zona Rural/Ribeirinha,
o candidato deverá ter disponibilidade para residir próximo às unidades
de ensino.
18.19 O candidato selecionado assinará Termo de Contrato por Tempo
Determinado, conforme o disposto no item 5.1.
18.20 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez,
contados a partir da data da divulgação da Homologação do resultado final.
18.21 O cronograma consta no Anexo VI deste Edital.
18.22 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo
Seletivo em conjunto com a Secretária Municipal de Educação.
18.23. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 23 de abril de 2019.

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA RURAL/
RIBEIRINHA

Rio Amazonas – Rio Negro – Tarumã Mirim.

ANEXO IV – FICHA DE AVALIAÇÃO
PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO _____/2019 – SEMED
FICHA DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
NOME:
FUNÇÃO/ESP./ZONA:
DEFICIENTE:
GRADUAÇÃO
CURSO
DIPLOMA COM HISTÓRICO
DECLARAÇÃO COM HISTÓRICO
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O
CARGO
OBS:

( ) SIM
( ) COMPLETA

( ) NÃO
( ) INCOMPLETA

( ) SIM
( ) SIM
( ) SIM

( ) NÃO
( ) NÃO
( ) NÃO

CID:

ANÁLISE CURRICULAR
TÍTULO
Doutorado na área de inscrição.
Mestrado na área de inscrição.
Especialização na área de inscrição, com carga
horária mínima de 360h.
Experiência no exercício de atividades inerentes a
prática pedagógica.
TOTAL

ANEXO I – FUNÇÕES/ESPECIALIDADES/
DIVISÃO DISTRITAL ZONAL

ESPECIALIDADE

NORTE

CENTRO-SUL

LESTE I

LESTE II

RURAL/
RODOVIÁRIA

RURAL/
RIBEIRINHA

TOTAL
DISCIPLINA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

QUADRO DE VAGAS DA ÁREA ESPECÍFICA - 20H - 6º AO 9º ANO

CIÊNCIAS
MATEMÁTICA
TOTAL

10
9
19

12
9
21

10
12
22

13
12
25

3
5
8

2
3
5

50
50
100

3
3
6

Professor
Professor

ANEXO III - BAIRROS POR DIVISÃO DISTRITAL ZONAL

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA OESTE

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA NORTE

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA CENTRO-SUL

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA LESTE I

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA LESTE II

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA RURAL/
RODOVIÁRIA

xx pontos

xx pontos

xx ponto(s)

xx ponto(s)

JUSTIFICATIVA DA NÃO CLASSIFICAÇÃO:
1º VALIADOR

2º AVALIADOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Carga
Localidade
Auxílio
Auxílio Remuneração
Zona Vencimento
horária
especial alimentação transporte
bruta
20h
Urbana R$ 1.993,35
R$ 220,00 R$ 167,20 R$ 2.380,55
20h
Rural R$ 1.993,35 R$ 375,77 R$ 220,00 R$ 167,20 R$ 2.756,32

DIVISÃO DISTRITAL
ZONA SUL

PONTUAÇÃO
(AVALIADOR 2)
xx pontos
xx pontos

RESULTADO: ( ) CLASSIFICADO. ( ) NÃO CLASSIFICADO.
DATA: _____/_____/2019

ANEXO II – REMUNERAÇÃO
FUNÇÃO

PONTUAÇÃO
(AVALIADOR 1)
xx pontos
xx pontos

Adrianópolis - Aterro do 40 - Beco Salustiano - Betânia – Cachoeirinha –
Centro - Japiim I - Japiim II - Col. Oliveira Machado – Crespo –
Educandos - Lagoa Verde/Distrito Industrial - Morro da Liberdade –
Petrópolis - Praça 14 – Presidente Vargas – Raiz - Santa Luzia - São
Francisco - São Lázaro - São Sebastião - Nossa Senhora das Graças –
Comunidade Santa Cruz/Flores – Parque 10 de Novembro - Parque das
Laranjeiras - Flores - Parque das Nações - São Geraldo - Vila Amazonas
- Nossa Senhora das Graças.
Compensa I - Compensa II - Compensa III - Glória - Lírio do Vale I - Lírio
do Vale II - Nova Esperança – Redenção - Santo Antônio - Santo
Agostinho - São Jorge - São Raimundo - Parque Riachuelo/Tarumã Parque São Pedro/Tarumã - Campos Sales/Tarumã - União da
Vitória/Tarumã- Açú - Vila da Prata - Alvorada I - Alvorada II - Alvorada III
- Planalto - Dom Pedro - Bairro da Paz – Redenção.
Nova Cidade - Santa Marta – Monte Sinai - Colônia Santo Antônio Colônia Terra Nova II - Colônia Terra Nova III - Colônia Santo Antônio Comunidade Jesus Me Deu - Comunidade Mundo Novo/Cidade Nova I –
Comunidade Rio Piorini/Colônia Terra Nova I - Monte das Oliveiras Monte Pascoal - Novo Israel I - Novo Israel II - Santa Etelvina - Vale do
Sinai – Colônia Terra Nova - Colônia Terra Nova II - Lago Azul Residencial Viver Melhor/Lago Azul – Manôa - Manôa Florestal.
Riacho Doce III/Cidade Nova I - Comunidade Fazendinha/Cidade Nova I Cidade Nova II - Cidade Nova III - - Conjunto Francisca Mendes I Conjunto Francisca Mendes II - Conjunto Renato Souza Pinto I - Conjunto
Boas Novas - Conjunto Amazonino Mendes/Mutirão - Novo Aleixo Aliança com Deus - Cidade de Deus - Alfredo Nascimento – Vila Real Colônia Chico Mendes.
Armando Mendes - Colina do Aleixo/São José – Conjunto Ouro
Verde/Coroado - Coroado II - Coroado III - Mauazinho - Parque das
Garças/Novo Aleixo - São José I - São José II - São José III - São José IV
- Tancredo Neves - Vila da Felicidade/Mauazinho - Zumbi dos Palmares I
- Zumbi dos Palmares II – Loteamento Castanheira/São José IV.
Colônia Antônio Aleixo - Cidade do Leste - Colônia Chico Mendes –
Comunidade Bela Vista/Puraquequara - Conjunto Castanheira - Jorge
Teixeira I - Jorge Teixeira II - Jorge Teixeira III - Jorge Teixeira VI –
Governador Gilberto Mestrinho/Tancredo Neves - Grande Vitória/São
José - Grande Vitória/São José IV - Novo Reino II - Novo Reino/Tancredo
Neves - Grande Vitória – Puraquequara - João Paulo/Distrito Industrial II.
Ramal do BANCRÉVIA/Tarumã - Ramal do CETUR/Tarumã - Colônia
Agrícola
João
Paulo/Puraquequara
Ramal
do
Brasileirinho/Puraquequara – Ramal Chico Mendes/Puraquequara Ramal do Nove/Puraquequara - BR 174 – AM 010.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO EXIGIDO PARA
ATUAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL
Eu, ________________________________________ (nome completo),
inscrito(a) no CPF ____________________________, candidato(a) à
função
de
Professor
Substituto
Especialidade
_______________________, do Processo Seletivo Simplificado – PSS,
regido pelo Edital n.º 0001/2019-SEMED, realizado pela Secretaria
Municipal de Educação – SEMED/Manaus, declaro junto à esta
Secretaria que possuo disponibilidade de quatro horas diárias,
perfazendo um total de 20 (vinte) horas semanais, que deverão ser
cumpridas de segunda-feira a sexta-feira, nos turnos matutino ou
vespertino, nos horários de 07h as 11h e de 13h as 17h,
respectivamente, de acordo com o exigido para a função a qual
concorro, que se encontra discriminada no item 7.1.1, do Edital em
questão.
Manaus, ______ de _________________ de 2019.
____________________________________
Assinatura do Candidato
(Conforme o RG)
ANEXO VI
CRONOGRAMA
ITEM

DATAS PREVISTAS

1.

ATIVIDADE
Período de inscrições (exclusivamente via
internet)
2.
Publicação da relação de inscritos
3.
Avaliação das inscrições
4.
Publicação do Resultado Preliminar
5.
Recursos contra o Resultado Preliminar
6.
Publicação do Resultado Final
Obs.: Cronograma sujeito a alterações.

29/04/2019 a 06/05/2019
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08/05/2019
08/05/2019 a 17/05/2019
21/05/2019
22/05/2019 a 23/05/2019
28/05/2019
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Nº 030/CME/2018
APROVADO pela Resolução Nº 049/CME/2018, de 20.12.2018

NATHALIA ASSAM DE AGUIAR
PAULO IVAN COSTA DOS SANTOS
RACHEL NUNES DE MELO MESSA
RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO
REJANE FERNANDES DA SILVA
ROMEU GONCALVES DE QUEIROZ FILHO

MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO

DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Manaus, 19 de março de 2019.

EMENTA
Art. 1º - CREDENCIAR e AUTORIZAR o funcionamento
da Educação Infantil nas fases Creche (02 e 03 anos de idade) e Préescola (04 e 05 anos de idade) do CENTRO EDUCACIONAL
PEDACINHO DO CÉU, situado na Rua São Jorge, nº 70 – Bairro Santa
Luzia, Manaus/AM, por um prazo de 05 (cinco) anos, a contar do início
do ano letivo de 2018.
Art. 2º - APROVAR o Regimento Escolar do Centro
Educacional Pedacinho do Céu.
Art. 3º - DETERMINAR a operacionalização do Projeto
Político-Pedagógico e Proposta Curricular.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 20 de dezembro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PORTARIA Nº 024/2019 – GS/SEMMAS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o
artigo 128, inciso Il da Lei Orgânica do Município, combinado com o art.
121, da Lei n.1118 de 1º. 9.1971;
CONSIDERANDO o que preceitua a Instrução Normativa
n. 001/2000 SEMAD, em seu art. 1º,§ 1º;
RESOLVE:
TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo
identificados, por necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, constante na
Escada de Férias do exercício de 2019, objeto da Portaria n. 067/2018GS/SEMMAS.
Nome
ALCIONE SARMENTO TRANCOSO
ALDENIRA RODRIGUES QUEIROZ
ANIERI DE MATOS ARAUJO
AURILENE GOMES SARAIVA
BRUNO DE OLIVEIRA
CAROLINA SILVEIRA BEZERRA
CRISTHIANY SOUZA DOS SANTOS
CRISTIANE SANTOS DO C. R. DE SOUZA
DANIELLE KRISTINA NEVES DOS SANTOS
DELCIO FERNANDO MARTINS JUNIOR
DEYVSON MOURA BRAGA
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
JOSE GUTEMBERG DA SILVA JEFFRES
KAROLINY FELIX VIDAL
MAGNA ARAGAO MAGALHAES
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DA SILVA
MARIVALDO CANDIDO DA SILVA
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
WELLINGTON AUZIER MARIALVA
GILBERLENE SOUSA CARVALHO

Escala/2019
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO

Mês da Transferência
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA
DATA OPORTUNA

EDITAL Nº 001/2019 – SEMMAS
CONCURSO-PRÊMIO IDENTIDADE VISUAL DO
MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, neste ato
representada por seu Secretário Municipal, Antônio Nelson de Oliveira
Junior, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da
Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada nº 15 de 31 de julho
de 2013, Decreto de 31 de julho de 2013, Lei nº 1.975 de 29 de abril de
2015, art. 22, IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações
complementares, e considerando ainda o previsto no Decreto nº 8.101
de 2005 e o Termo de Ajustamento de Conduta n° 006/2017
(aditamento) celebrado entre o Município de Manaus, a Secretaria
Municipal de Infraestrutura – SEMINF, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS e o Ministério Público Federal –
Procuradoria da República no Amazonas, torna público o presente Edital
de Concurso visando a escolha da identidade visual do Sauim-deManaus, mascote do Município de Manaus, respeitando as normas
descritas neste Edital.
1. DA FUNDAMENTAÇÃO
O Sauim-de-coleira, espécie peculiar de Manaus, pertence à família dos
primatas neotropicais de tamanho pequeno. Sua população estende-se à
leste de Manaus até o município de Itacoatiara (a 170 quilômetros de
Manaus, em linha reta) e em torno de 40 quilômetros ao norte da capital
amazonense. As informações disponíveis indicam que o primata se
alimenta de insetos, frutos e gomas das árvores. Devido a esta
distribuição restrita e aos poucos dados disponíveis na literatura sobre
sua biologia e ecologia, foi incluído nas listas nacionais e internacionais
de espécies mais ameaçadas de extinção. Com a assinatura do Decreto
n° 8101, de 04 de outubro de 2005, o sauim-de-coleira passou a se
chamar oficialmente Sauim-de-Manause as multas arrecadadas pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, à época da
assinatura do Decreto denominada SEDEMA, decorrentes da aplicação
em razão da destruição e habitat do primata, passaram a ser revertidas
integralmente para a manutenção do Programa de Conservação do
Sauim-de-Manaus, que funciona junto ao Refúgio da Vida Silvestre
Sauim Castanheiras, mantido pela Prefeitura Municipal de Manaus.
Considerando ainda o teor do Termo de Ajustamento de Conduta
n° 006/2017 celebrado entre a SEMMAS e o Ministério Público Federal –
Procuradoria da República no Amazonas, o qual determina a realização
do concurso visando a seleção da identidade visual do Sauim-deManaus, mascote do Município de Manaus, tendo por objetivo a
realização de campanhas publicitárias voltadas à educação ambiental e
à conscientização quanto a necessidade de preservação do Sauim-deManaus.
2. DO OBJETO
Constitui objeto deste concurso a seleção da identidade visual do
mascote do município de Manaus, denominado Sauim-de-Manaus. O
mascote Sauim-de-Manaus escolhido será utilizado em variadas peças e
meios de comunicação, tais como papelaria, peças impressas em geral,
“outdoors”, “banners”, páginas na Internet, cartazes, revistas, vídeos etc.
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3. DOS PARTICIPANTES
3.1. Para este Edital, podem se inscrever Pessoas Físicas ou Pessoas
Jurídicas.
3.2. Considera-se inscrição de pessoa física, aqueles maiores de 18
anos, capazes, brasileiros natos ou naturalizados, assim como
estrangeiros residentes há pelo menos 02 (dois) anos no Brasil, neste
último caso, comprovados através de contrato de locação do imóvel em
nome do residente estrangeiro ou cônjuge ou comprovante de residência
em nome do mesmo (água, luz, ou telefone). No caso do estrangeiro,
apresentar comprovante de endereço em nome de terceiros ou não
possuir contrato de locação em seu nome, deverá apresentar declaração
com assinatura reconhecida em cartório, emitida pelo titular da conta de
água, luz ou proprietário do imóvel onde reside o estrangeiro, informando
que o proponente reside no endereço constante no documento de
comprovação da residência, podendo ainda apresentar declaração
emitida pelo Consulado do seu país de origem.
3.3. Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica, aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou
contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o
desenvolvimento de atividades relacionadas às áreas de comunicação
social, artes visuais, design, marketing ou publicidade e propaganda.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Apenas será admitido o registro de uma inscrição por candidato.
4.2. A inscrição deverá conter todas as informações solicitadas no item 7
deste Edital.
4.3. As inscrições são gratuitas.
4.4. As inscrições devem ser realizadas em versão impressa, entregues
no endereço abaixo, no setor de protocolo da SEMMAS, no horário de
08h às 14h, cujos projetos deverão estar devidamente lacrados,
envelopados e identificados da seguinte maneira:
a) DESTINATÁRIO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
– SEMMAS
EDITAL Nº 001/2019 – CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DA
IDENTIDADE VISUAL DO MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS.
ENDEREÇO: RUA RUBIDIO, 288 - VILA DA PRATA, MANAUS - AM,
CEP: 69030-530
A/C: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF/SEMMAS
b) REMETENTE:
NOME COMPLETO DO PROPONENTE.
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE.
4.5. A inscrição implica no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
4.6. O prazo para recebimento das propostas é de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos a contar da data de publicação deste Edital.
4.7. Com o ato de inscrição o candidato reconhece que detém os direitos
autorais patrimoniais referentes à proposta apresentada, respondendo
por sua autenticidade.
4.8. A SEMMAS não se responsabiliza por qualquer semelhança com
outros trabalhos já existentes ou por eventuais problemas de autoria,
reservando-se do direito de anular o prêmio conferido em caso de
constatação de irregularidades.
4.9. O autor da proposta será o único a responder civil e criminalmente
em caso de reivindicação do direito de imagem por outrem.
4.10. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta
neste Edital. No caso de um mesmo proponente inscrever duas ou mais
propostas, a primeira inscrição realizada será desconsiderada e terá
validade apenas a última inscrição protocolizada.
5. DAS VEDAÇÕES
5.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam
relações de parentesco com membros da Comissão de Seleção e com
servidores da SEMMAS até 3º grau;
b) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos;
c) Servidores da SEMMAS ou pessoas que possuam parentescos com
estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se encontram
aposentados (inativos);
d) Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com membros
da Comissão de Seleção até o 3º grau;

e) Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de Seleção;
f) Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido;
g) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
h) Concorrentes que estejam em situação irregular junto aos órgãos da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
5.2. Fica vedado ainda:
a) A troca do proponente;
b) Qualquer alteração que implique em modificação das informações,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto.
6. DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
6.1. Cada inscrição deverá conter:
a) Anexo I – Formulário de Inscrição de Pessoa Física ou Jurídica,
devidamente
preenchido
e
assinado,
disponível
em
http://semmas.manaus.am.gov.br/;
b) Apresentação de defesa técnica explicando o conceito criativo e
desenvolvimento da proposta apresentada, com detalhamento acerca do
processo criativo, devendo ter no máximo 01 (uma) lauda impressa;
c) Apresentação do mascote contemplando três vistas (frente, perfil e
posterior), , contendo aplicações em três tamanhos, e paleta de cores
(RGB e CMYK), ;
d) Proposta visual do Mascote em papel tamanho A3, branco, impresso
em apenas uma face;
e) 01 (um) Pen Drive ou CD contendo os arquivos em versão digital da
proposta visual do Mascote em imagem de alta resolução, para ser
reduzida ou ampliada, em formatos vetoriais;
f) Anexo II - Termo de Cessão dos Direitos Autorais, devidamente
preenchido, assinado e datado pelo proponente; disponível em
http://semmas.manaus.am.gov.br/;
g) Cópia de RG e CPF do proponente, em caso de inscrição de
Proponente Pessoa Física, ou, em caso de Proponente Pessoa Jurídica,
Cópia do CNPJ, Cópia do RG e do CPF do representante legal, cópia do
contrato social ou suas alterações consolidadas ou cópia do Estatuto.
h) Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado com data de
vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de energia, água ou
telefone fixo);
i) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida, obtida por meio do
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
j) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não
contribuintes, válida, obtida por meio do endereço eletrônico
www.sefaz.am.gov.br;
k) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, válida, somente em caso
de Pessoa Jurídica, obtida por meio do endereço eletrônico
www.sifge.caixa.gov.br;
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida, obtida por meio
do endereço eletrônico https://portal.trt11.jus.br/ .
6.2. As folhas de apresentação da defesa técnica e Proposta visual do
Mascote Sauim-de-Manaus não poderão exibir nomes, marcas,
pseudônimos, assinaturas ou qualquer outra informação que possa
identificar autoria, sob pena de desclassificação sumária, restringindo à
identificação do proponente apenas ao preenchimento do formulário de
inscrição (Anexo I) e aos documentos pessoais apresentados.
7. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. As inscrições serão submetidas a duas comissões criadas para esse
fim:
a) Comissão Técnica: responsável pela habilitação de caráter eliminatório;
b) Comissão de Seleção: responsável pela avaliação de caráter
classificatório;
7.2. A análise e aprovação da documentação enviada pelo proponente
no ato da inscrição será realizada pela Comissão Técnica, designada
pelo Secretário da SEMMAS para este fim, obedecendo aos critérios
técnicos e objetivos expressos neste edital, confirme o item 6. A
Comissão Técnica irá se pautar pela elegibilidade, ou seja, os trabalhos
que não estiverem em consonância com o presente Edital serão
automaticamente inabilitados.
7.3. As inscrições habilitadas pela Comissão Técnica serão submetidas
aos membros da Comissão de Seleção para a etapa de avaliação
obedecendo aos critérios expressos no item 8.
7.4. Cada proposta deverá ser analisada por todos os membros da
Comissão de Seleção.
7.5. A Comissão de Seleção será composta por 04 (quatro) membros,
sendo:
a) 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS;
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b) 01 (um) membro representante da Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos - MANAUSCULT;
c) 01 (um) membro representante do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio/ Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação da Biodiversidade Amazônica – CEPAM;
d) 01 (um) membro representante da Universidade Federal do
Amazonas – UFAM.
7.6. O resultado apresentado pela Comissão de Seleção tem caráter
irrevogável e inapelável, não cabendo recurso ou revisão.
8. DOS QUESITOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A avaliação das propostas pela Comissão de Seleção deverá
observar os seguintes quesitos técnicos, com o mesmo peso e com
pontuação específica, totalizando o máximo de 50 (cinquenta) pontos:
a) Clareza de comunicação (0 – 10);
b) Conceito (0 – 10);
c) Originalidade (0 – 10);
d) Comunicabilidade da proposta (0 – 10);
e) Qualidade estética (0 – 10).
8.2. O desempate será resolvido a favor do candidato que apresentar
maior nota nas alíneas d), e), c), b), a), do subitem 8.1, nessa ordem de
gradação e preferência.
8.3. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atingirem o mínimo de 30 pontos;
b) Não forem inéditas ou forem publicados durante a realização do
presente concurso;
c) Contenham informações ou distintivos que possibilitem a identificação
voluntária ou involuntária do candidato, tais como marcas, siglas,
menções a nomes de instituições.
9. CESSÃO DE DIREITO DE USO
9.1. A proposta vencedora poderá ser livremente utilizada pela Prefeitura
Municipal de Manaus, podendo ser aplicada em materiais de divulgação
e promoção de qualquer natureza ou espécie, em espaços públicos, se
for o caso, em produtos e serviços, e em qualquer meio de divulgação e
mídia, sem que o candidato vencedor tenha direito a nenhuma quantia
em dinheiro, além do prêmio previsto neste edital.
9.2. Escolhida a proposta vencedora, o autor cederá os direitos
patrimoniais sobre sua obra, através de um Termo de Cessão de
Direitos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Manaus, ou
para a SEMMAS, ficando-lhe reservados os seus direitos morais nos
termos da Lei nº 9.610/98.
9.3. O referido documento de Cessão de Direitos será encaminhado para
registro no órgão competente.
10. DA PREMIAÇÃO
10.1. O vencedor receberá como prêmio a importância de R$10.000,00
(dez mil reais).
10.2. O vencedor receberá um certificado, indicando ser o vencedor do
CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DA IDENTIDADE VISUAL DO
MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os pagamentos às Pessoas Físicas sofrerão os
descontos previstos em lei, com base na tabela do Imposto de Renda
vigente em 2019. Qualquer alteração na legislação até o momento em
que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos
valores que serão depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica,
embora não sofram retenção na fonte, não estão isentos de tributação.
11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS
11.1. Qualquer interessado em participar do concurso poderá
apresentar pedido de esclarecimento através do e-mail
sauimdemanaus@pmm.am.gov.br e do telefone (92) 3236-6702.
11.2. O pedido de esclarecimento enviado por e-mail deverá conter
obrigatoriamente a identificação nominal do candidato, o e-mail para
resposta, o telefone para contato e o questionamento exposto de forma
objetiva, clara e concisa.
11.3. A SEMMAS terá o prazo de 03 (três) dias úteis para responder os
pedidos de esclarecimentos.
11.4. Todos os pedidos de esclarecimento e suas
respectivas respostas serão disponibilizados no endereço eletrônico
http://semmas.manaus.am.gov.br/ para consulta pública, com
atualização do site a cada 05 dias úteis.
11.5. Os candidatos inscritos no Concurso poderão interpor recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação do
resultado da análise da Comissão Técnica, protocolizados diretamente

na sede da SEMMAS, localizada à Rua Rubídio, nº 288 - Vila da Prata,
Manaus/Am.
11.6. Os recursos apresentados não terão efeito suspensivo.
11.7. O recurso deverá ser por assunto e conter obrigatoriamente a
identificação nominal do candidato, o e-mail para resposta e o telefone
para contato, bem como a indicação do fundamento de forma objetiva.
11.8. A Comissão Técnica terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
examinar e decidir sobre o recurso apresentado.
11.9. Fica estabelecido que nenhum tipo de ônus ou ressarcimento
poderá ser imputado às Comissões Técnica e de Seleção, nem à
SEMMAS, no caso de falhas de envio de materiais, inscrições
incompletas, custos de produção de propostas ou outras despesas.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do Programa
de Trabalho: 18.541.0005.2005; Natureza de despesa: 33903105; Fonte de
recurso: 0100, sendo seu valor total de R$ 10.000,00 (dez mil de reais).
12.2. O recurso financeiro concedido será depositado em conta corrente
a ser informada pelo candidato vencedor do concurso.
13. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M.),
bem como as portarias preliminares e finais de habilitação e seleção, e
estará
disponível,
ainda,
no
site
da
SEMMAS
http://semmas.manaus.am.gov.br;
13.2. Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem
em dia de normal expediente na SEMMAS, ficam automaticamente
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente;
13.3. Caso o vencedor deste concurso esteja inadimplente com a
Fazenda Municipal, Estadual, Federal, FGTS e junto a Justiça do
Trabalho, quando da premiação, este não poderá receber a premiação;
13.4. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do prêmio
ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste Edital por parte
do vencedor, os recursos serão destinados a outro proponente
classificado como suplente, sendo observada a ordem de classificação
discriminada pela Comissão de Seleção;
13.5. O vencedor autoriza, desde já, a SEMMAS e a Prefeitura Municipal
de Manaus o direito de mencionar seu nome e de utilizar sua imagem
em ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus
e demais direitos patrimoniais;
13.6. À SEMMAS e à Prefeitura Municipal de Manaus fica reservado o
direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital havendo
motivos ou justificativas para tais procedimentos devidamente
apresentados nos autos do processo de origem;
13.7. Os trabalhos inscritos e não selecionados poderão ser retirados, pelo
proponente, mediante ofício protocolizado pelo mesmo, em até 30 dias,
contados a partir da data de divulgação, no mesmo local das inscrições.
13.8. Após o prazo supracitado, os trabalhos que não forem recuperados
por seus autores, serão arquivados no processo administrativo do
Concurso.
13.9. Os casos omissos serão deliberados conjuntamente SEMMAS e
Comissão de Seleção do Concurso.
13.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
13.11. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão
suas propostas inabilitadas.
13.12. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e
condições dos termos integrais deste Edital.
13.13. Faz parte integrante deste Edital o seguinte anexo:
a) Anexo I A – Formulário de Inscrição - Pessoa Física;
b) Anexo I B – Formulário de Inscrição - Pessoa Jurídica;
c) Anexo II - Contrato de Licença de Direitos Autorais.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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ANEXO I – A
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA FÍSICA
EDITAL Nº 001/2019 – CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DA
IDENTIDADE VISUAL DO MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS

PROPONENTE PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
1.1 Nome

1.2 Data de nascimento

1.3 Nome artístico

1.4 CPF

1.5 Carteira de identidade 1.6 Data de emissão

1.7 Órgão expedidor

1.8 Telefone

1.10 Fax

1.9 Tel. celular

1.11 Endereço eletrônico (e-mail)

1.12 Profissão

1.13 Logradouro (Rua, Avenida, 1.14 Número
etc)

1.15 Complemento

1.16 Município

1.17 UF

1.18 CEP

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, SOB
PENA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL.
Manaus, __ de ____________ de 2019
(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO

ANEXO I – B
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA JURÍDICA
EDITAL Nº 001/2019 – CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DA
IDENTIDADE VISUAL DO MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

PROPONENTE PESSOA JURÍDICA

1.1 Razão Social
1.2 Nome Fantasia
1.3 CNPJ

1.4 Inscrição Municipal e/ou Inscrição Estadual

1.5 Telefone Comercial

1.6 Tel. celular

1.7 Fax

1.8 Endereço eletrônico (e-mail)
1.9 Logradouro (Rua, Avenida, etc)

1.10 Número

1.11 Complemento

1.12 Município

1.13 UF

1.14 CEP

2. CONTATO DO REPRESENTANTE LEGAL
2.1 Nome completo
2.2 Função

2.3 CPF

2.4 Telefone

2.6 Fax

2.5 Tel. Celular

2.7 Endereço eletrônico (e-mail)

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, SOB
PENA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL.

Sustentabilidade – SEMMAS, presentes no Município de Manaus, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, na forma da delegação de
competência nos termo de art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 1º/09/1971, e
o Decreto nº 1.589, de 25/06/1993, neste ato representado pelo seu titular,
o senhor ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR, portador da cédula
de identidade nº 13500139, inscrito no CPF 660.661.402-30, e XXXXXXXX
(Nome do autor(a)), portador da cédula de identidade nº xxxxxxxx,
residente e domiciliado nesta cidade, na Av. xxxxxxxx, CEP xxxxxxxx,
inscrito no CPF xxxxxxxx, doravante denominado AUTOR, RESOLVEM
celebrar o presente CONTRATO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS, de acordo com a Lei nº 9.610, de 1998, notadamente o
seu art. 49 e no que couber a Lei nº 8.666, de 1993, e mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Este Contrato tem por objeto a transferência dos direitos patrimoniais
do Mascote que obteve ou não a premiação do EDITAL Nº 001/2019 –
CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DA IDENTIDADE VISUAL DO
MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS.
II. CLÁUSULA SEGUNDA - DA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS
PATRIMONIAIS
2.1 O AUTOR transfere à SEMMAS os direitos patrimoniais da obra
autoral contemplada ou não na Cláusula Primeira, por prazo indefinido,
contados da data de assinatura do presente instrumento, conferindo as
seguintes modalidades de utilização sobre o objeto contratual:
I - publicação, distribuição, execução pública, reprodução integral e
parcial, por intermédio de todos os meios e suportes existentes, inclusive
o digital e a Internet; adaptação, tradução; e
II - submissão a tratamento editorial (projeto gráfico e editoração),
podendo fazer indicação, citação, descrição, transcrição, animação,
reprodução em cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e
divulgação da obra intelectual com a aposição conjunta da marca
SEMMAS e da Prefeitura Municipal de Manaus, assegurado o crédito
pela paternidade da obra ao AUTOR.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A SEMMAS exclusivamente a seu critério
exercerá as modalidades de utilização da obra intelectual previstas nesta
cláusula, cumulativamente ou não, sendo ilimitada a reprodução dos
seus exemplares.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os direitos patrimoniais transferidos à
SEMMAS serão exercidos em caráter de exclusividade, contados da
assinatura do presente contrato.
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1 O AUTOR em face do valor do prêmio, recebido por meio do
Concurso Público, perfilhado no processo administrativo epigrafado,
transfere à SEMMAS os direitos patrimoniais e modalidades de utilização
da obra na forma e condições previstas na Cláusula Segunda, sendo
indevida a percepção ou reivindicação de qualquer remuneração que
não seja o prêmio assinalado.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 Este Contrato será por prazo indefinido, contados da data de sua
assinatura.

Manaus, __ de __________ de 2019
(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II
CONTRATO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS
EDITAL Nº 001/2019 – CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DA
IDENTIDADE VISUAL DO MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS
CONTRATO DE LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS Nº ___/2019, QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, E XXXXXXXX (Nome do Autor(a)).
Aos ___ dias do mês de ______ de dois mil e dezenove, nesta cidade de
Manaus, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

V - CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS
PARTES
I – A SEMMAS, a seu exclusivo critério, poderá autorizar o AUTOR a
exercer concorrentemente os seus direitos patrimoniais sobre a obra
contemplada ou não na Cláusula Primeira antes do transcurso do prazo
assinado no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda.
II - Compete exclusivamente ao autor comprovar a autoria da obra
prevista na Cláusula Primeira perante terceiros e promover a defesa em
eventual demanda administrativa ou judicial acerca da sua autoria.
III – Os autores autorizam o uso de imagem pessoal em redes sociais e
em outros meios de comunicação para fins de divulgação.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 As partes contratantes obrigam-se por si, seus herdeiros ou
sucessores, ao fiel cumprimento do objeto e demais cláusulas contratadas.
Parágrafo único. Este Contrato poderá ser rescindido por comum acordo
entre as partes, ou pela SEMMAS, quando houver inobservância de
qualquer de suas cláusulas e condições.

DOM | Edição 4583 | Página 34

Manaus, quarta-feira, 24 de abril de 2019
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
7.1 O Edital nº XXX/2018 e seus Anexos, independentemente de
transcrição vinculam-se a este contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
8.1 Incumbe à SEMMAS providenciar a publicação deste instrumento
contratual, por extrato, no Diário Oficial Do Município.

PORTARIA N° 050/2019 - DAO / SEMINF.

IX - CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 Fica eleito o da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões
oriundas da execução deste Contrato que não puderem ser resolvidas
por mútuo entendimento, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo com as cláusulas
aqui pactuadas, as partes assinam o presente Contrato, em três vias, de
igual teor e forma, para todos os fins de direito.

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
n° 050/2018 CML/PM, CONTRATO n° 009/2019 - SEMSA, datado em
29/03/2019;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00757 - SEMSA,
emitido em 20/02/2019.

Manaus, __ de _________________ de 2019
____________________
Autor (a)

_______________
SEMMAS

PEX PARTICIPAÇÕES LTDA – ME torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO Nº. 043/2017-1 sob o processo nº. 2019.15848.15875.
0.000148, que autoriza a atividade COMÉRCIO, com a finalidade
de GALERIA COMERCIAL com validade de 12 meses, sito na
RUA NOVA PALMA Nº. 200 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
Manaus-Amazonas.

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:
"SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA UBS
S-07 E FARMÁCIA GRATUITA/SEMSA, LOCALIZADO NA RUA COM.
ALEXANDRE AMORIM, 330 - BAIRRO APARECIDA, MANAUS/AM".
SERVIDORES
Engª Civil Manuel Mauro de Souza Arruda

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
abril de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO CONTRATO N. 015/2019
1. ESPÉCIE: Contrato nº. 015/2019, celebrado em 05.04.2019.
2. PARTES: Município de Manaus (SEMJEL) e a empresa LEO RENT A
CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
3. OBJETO: “SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
Características: perua, motor 1.0, potência mínima de 80cv, combustível
flex, 03 portas, capacidade para 09 passageiros, ano de fabricação a
partir de 2013, Características adicionais: sem motorista, sem
combustível, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por conta
da contratada. Modelo: KOMBI ou similar, projeto básico/termo de
Referência”.
4. VALOR GLOBAL: R$ 14.880,00 (quatorze mil oitocentos e oitenta
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: à conta da seguinte rubrica
orçamentária: 26101 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e
Lazer - SEMJEL; Programa de Trabalho 27.122.0011.2011.0000 –
Contratação de Serviços para Manutenção Funcional; Fonte de Recurso
01000000; Natureza da Despesa 33903918; Nota de Empenho
2019NE00116, datado em 22/03/2019.
6. PRAZO: “O prazo de vigência do presente contrato será de 04
(quatro) meses, a contar da data da assinatura do presente termo.
PARÁGRAFO ÚNICO: A prestação dos serviços terá início imediato
após a assinatura do presente Contrato, e, quando em parcelas,
ocorrerá mediante requisições da CONTRATANTE.
Manaus, 05 de abril de 2019.

CREA
19.268-D/AM

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 22 de

PORTARIA N° 051/2019 - 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 044/2017 CML/PM e o CONTRATO n° 011 - SEMJEL, emitido em
12/04/2018;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00078 - SEMJEL,
emitido 01/03/2018;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17528 / 00033.
RESOLVE
DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para
receberem em caráter definitivo o objeto: IMPLANTAÇÃO DE
ACADEMIA AO AR LIVRE COM EQUIPAMENTOS COM
ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE NOBRE, LOCALIZADA NA AV.
COMENDADOR JOSÉ CRUZ, S/Nº - COMUNIDADE NOBRE - BAIRRO
LAGOA ZUL, EM MANAUS / AM.
SERVIDOR
ENGº FÁBIO SEREJO RIBEIRO ou
ENGº ALBERTINO AZULAY MELLO ou
ENGº FRANCISCO ROMOALDO R. PAULINO

CREA
10277-D/AM
028-D/AM
21643

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
abril de 2019.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 23 de
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PORTARIA N° 052/2019 - DAO / SEMINF.

PORTARIA N° 054/2019 - 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;

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 035/2017 CML/PM e o CONTRATO n° 017 - SEMJEL, emitido em
13/04/2018;

CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS
nº 052/2017 CML/PM e o CONTRATO n° 012 - SEMJEL, emitido em
12/04/2018;

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00076 - SEMJEL,
emitido 01/03/2018;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17528 / 00022.

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00077 - SEMJEL,
emitido 01/03/2018;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17528 / 00020.

RESOLVE

RESOLVE

DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para
receberem em caráter definitivo o objeto: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA
AO AR LIVRE COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NO
BAIRRO CIDADE NOVA V, LOCALIZADA A RUA 237, NÚCLEO XXIV,
S/Nº - BAIRRO CIDADE NOVA V, EM MANAUS / AM.
SERVIDOR
ENGº MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA ou
ENGº FRANCISCO ROMOALDO R. PAULINO ou
ENGº ANTONIO CARLOS OLIVEIRA COELHO

CREA
19268-D/AM
21643
5665-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
abril de 2019.

DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para
receberem em caráter definitivo o objeto: IMPLANTAÇÃO DE
ACADEMIA AO AR LIVRE COM EQUIPAMENTOS COM
ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE SÁO FRANCISCO, LOCALIZADA
NA RUA 15 DE OUTUBRO - BAIRRO REDENÇÃO, EM MANAUS / AM.
SERVIDOR
ENGº FÁBIO SEREJO RIBEIRO ou
ENGº JOSÉ AUGUSTO CARVALHO SENA ou
ENGº MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA

CREA
10277-D/AM
5375-D/AM
19268-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 23 de
abril de 2019.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 23 de

PORTARIA N° 053/2019 - 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 027/2017 CML/PM e o CONTRATO n° 001 - SEMJEL, emitido em
04/01/2018;
CONSIDERANDO o EMPENHO nº 00508 - SEMJEL,
emitido 27/11/2017;
CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do
Processo nº 2017 / 17428 / 17528 / 00014.
RESOLVE
DESIGNAR, os servidores abaixo identificados, para
receberem em caráter definitivo o objeto: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA
AO AR LIVRE COM EQUIPAMENTOS COM ACESSIBILIDADE NA
PRAÇA DO BARCELONA, LOCALIZADA NA ALAMEDA COSME
FERREIRA - BAIRRO SÃO JOSÉ I, EM MANAUS / AM.
SERVIDOR
ENGº MANUEL MAURO DE SOUZA ARRUDA ou
ENGº FÁBIO SEREJO RIBEIRO ou
ENGº ANTONIO CARLOS OLIVEIRA COELHO

CREA
19268-D/AM
10277-D/AM
5665-D/AM

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
abril de 2019.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 23 de

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº028/2019/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de
Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93,
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de
um representante da Administração;
CONSIDERANDO o teor do Termo de Contrato
nº 005/2019, celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento
Urbano-IMPLURB e a empresa JHV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
sí celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
de Contrato são:
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais
dos Contratos são:
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I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB;
II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras
ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento
convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
I- INSTITUIR a composição da Comissão para
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de
Contrato nº005/2019, referente aos serviços de demolição do imóvel
irregular, localizado na Rua Doutor Machado, nº782 – Praça 14 de
Janeiro,
constante
do
Processo
Administrativo
nº2019/00796/00824/0/000119-SIGED.
II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Gestor do Contrato:
Marciléa Santos da Costa

Matrícula
118.659-0B

Fiscais do Contrato:
Alessandra Oliveira Pereira Roberto
Rhary Fortes Sir
Emerson Salgado Amaral
Suplente:
Jocimar Coelho Milon

109.685-0G
129.910-7A
128.791-5A
114.332-8A

RESOLVE:
I - CONSIDERAR dispensado, a contar de 05/04/2019, o
senhor abaixo relacionado, da composição da Comissão para
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de
nº Contrato nº002/2019.
Fiscal do Contrato:
Jackson Veloso de Freitas

Matrícula
117.712-5E

II - CONSIDERAR designada, a contar de 05/04/2019, a
senhora abaixo relacionada, para compor a Comissão para
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de
Contrato nº002/2019.
Fiscal do Contrato:
Tuany de Oliveira Menezes

Matrícula
131.494-7B

III – CONSOLIDAR, a composição da Comissão para
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do Termo de
Contrato nº002/2019 que trata o inciso II desta Portaria na forma abaixo:
Servidor(a)
Gestor do Contrato:
Daniel Herszon

Matrícula
125.376-0H

Fiscais do Contrato:
Wallace Rodrigues Ferreira
Tuany de Oliveira Menezes
Giselle Monteiro da Cruz
Suplente:
Erick Pereira Saraiva

111.800-5I
131.494-7B
089.000-6H
128.305-7D

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

III - DETERMINAR que na situação de impedimento do
Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo,
mediante despacho do titular da pasta.

Manaus, 16 de abril de 2019

IV - ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 22/04/2019
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de abril de 2019
PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº030/2019/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

PORTARIA NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº029/2019/PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.
CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de
Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93,
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de
um representante da Administração;
CONSIDERANDO
o
disposto
na
Portaria
nº 018/2019/PRES/IMPLURB, publicada no Diário Oficial do MunicípioDOM nº4542 de 19/02/2019;
CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna
nº034/2019-CG, subscrita pelo Coordenador Técnico da Comissão
Especial – PAC Cidades Históricas/IMPLURB,

CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Municipal de
Planejamento Urbano-IMPLURB, nos termos do disposto nos artigos 58
inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº8.666/93,
acompanhar, fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de
um representante da Administração;
CONSIDERANDO o teor do 4ºTermo Aditivo de Contrato
nº 003/2016, celebrado entre o Instituto Municipal de Planejamento
Urbano-IMPLURB e a empresa MERRONIT COMERCIAL LTDA;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por
sí celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições do Gestor
de Contrato são:
- Coordenar e comandar o processo de fiscalização da
execução contratual;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais
dos Contratos são:
I- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações
contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos
serviços prestados ao município de Manaus, através do IMPLURB;
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II- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou
prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo
cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a
execução dos serviços e obras contratadas;
IV- Indicar eventuais glosas das faturas.

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA POR DELEGAÇÃO N.º 162/2019

RESOLVE:
I- INSTITUIR a composição da Comissão para
Acompanhamento, Fiscalização e Atesto da execução do 4º Termo
Aditivo de Contrato nº003/2016 à Prestação de Serviços de Locação de
13 (treze) veículos automotor, sendo: 12 (doze) tipo popular e 01 (um)
tipo sedan, sem motorista, sem combustível, constante do Processo
dministrativo nº2017/00796/00824/0/0001684-SIGED.
II - DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, como
membros da referida Comissão:
Servidor(a)
Gestor do Contrato:
Raimunda Cláudia Frazão de Souza
Fiscais do Contrato:
Luciandre Campos Moura
José Antônio Pinheiro
Giselle Oliveira da Cruz
Suplente:
Cilene Alves de Sena

Matrícula
114.328-0A
131.173-5A
128.304-9A
089.000-6H
114.309-3A

III - DETERMINAR que na situação de impedimento do
Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções do mesmo,
mediante despacho do titular da pasta.
IV - ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada.
V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
operando seus efeitos a partir de 03/04/2019.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de abril de 2019

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da Lei nº 2.419, de
29 de março de 2019,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o teor do Despacho de Concessão de
Benefício nº 124/2019, subscrito pelo Analista Previdenciário da Manaus
Previdência, que recomenda o deferimento do pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição,
CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 182/2019 –
AUDIN/MANAUS PREVIDÊNCIA, que conclui que o processo está
dentro das normas de legalidade dos atos de admissão e de concessão
da aposentadoria,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos elaborada pela Manaus Previdência e o que mais consta do
Processo protocolado sob o nº 2019/1637/2043, de 11.03.2019, resolve,
APOSENTAR, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 30, da Lei Municipal nº 870, de
21.07.2005, a servidora MARIA DO LIVRAMENTO BARAÚNA DE
CARVALHO, no cargo de AS – Técnico em Enfermagem D-05, matrícula
109091-7A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA, com os proventos mensais de R$ 1.899,10 (um mil, oitocentos e
noventa e nove reais e dez centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 3º, inciso IX, da Lei n° 1.222, de 26.03.2008, c/c a Lei
n° 2.270, de 12.12.2017.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal/1988, com redação
dada pela EC nº 41/03, c/c artigo 1º da Lei Federal
Valor Médio Apurado nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05,
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor dos Proventos
Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal/1988.
Subsídio

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS,
CONFORME DECRETO N. 0998, DE 02 DE JUNHO DE 2011 E
SUAS ALTERAÇÕES.

Valor
R$ 2.560,74
R$ 2.560,74
R$ 1.899,10
R$ 1.899,10

GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS
PREVIDÊNCIA, em Manaus, 22 de abril de 2019.

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano IMPLURB autoriza a concessão de diárias aos seguintes servidores:
MICHELE MARTINS DE MATTOS, Diretora do Departamento Administrativo
e Financeiro, matrícula nº 091.737-0 F– Destino: MANAUS/BRASÍLIA/
MANAUS, nº de diárias: 2,5 Objetivo: Convite para participar do seminário “II
ENCONTRO NACIONAL SOBRE LICENCIAMENTOS NA CONSTRUÇÃO”,
no dia 03.04.2019, com a finalidade de melhorar os procedimentos
regulatórios e administrativos para tornar as cidades mais empreendedoras,
impulsionando a economia em geral.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Manaus, 23 de abril de 2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da TOMADA DE
PREÇOS N. 002/2019 – CML/PM, cujo objeto refere-se à
“RECUPERAÇÃO DE GABIÃO NA RUA CANOPUS, LOCALIZADA NA
RUA CANOPUS, S/N. – BAIRRO LÍRIO DO VALE I” (SEMINF).
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HABILITADAS: NELL ENGENHARIA EIRELI – EPP e
SIGA CONSTRUTORA EIRELI.
A Ata de Julgamento das Documentações encontra-se a
disposição dos interessados na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Av. Constantino Nery, 4080 – Chapada, no horário das
8h às 14h (horário local), de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92)
3215-6376 ou 6333.
A contar da publicação da presente, abre-se o prazo
recursal para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I, “a” da
Lei n. 8.666/93.

Publicações Diversas
AC Gestão Empresarial Eireli torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença de Operação no 121/19, que autoriza a prestação de serviços
de imunização e controle de pragas urbanas (dedetização, desratização,
descupinização) com utilização de unidade móvel, localizada na Rua 14,
no 11, Conjunto Augusto Montenegro, Lírio do Vale, Município de
Manaus - AM, para Serviço de dedetização, com validade de 02 anos.

Manaus, 24 de abril de 2019.
Edlopes Transportes Ltda, torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença de Operação nº 121/99-19, que autoriza o transporte fluvial de
combustíveis derivados de petróleo (gasolina, diesel) e álcool
combustível, localizada na Av. Djalma Batista, nº 1719, Edifício Atlantic
Tower, Torre Bussiness, 10º andar, Sala 1006, Chapada, no Estado do
Amazonas-AM, para Transporte Fluvial de Combustíveis, com validade
de 01 Ano.
AVISO DE SUSPENSÃO
(Processo nº 2018/1637/1207)
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público que o PREGÃO
ELETRÔNICO N. 075/2019 – (SEMSA) CML/PM, cujo objeto consiste
na “Contratação de serviços de transporte com veiculo automotor e sem
motorista para atender ao Programa Municipal de Controle da Dengue
da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA”, terá sua sessão de
abertura SUSPENSA, conforme solicitação da Secretaria de origem
através do Ofício n. 1953/2019 – DAI/SUBGAP/SEMSA, para
adequações no Termo de Referência.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h (horário de Brasília).
Manaus, 24 de abril de 2019.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO IMPLURB

F.V Comércio de Derivados de Petróleo Ltda – “Auto Posto
Manaquiri”, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de
Operação n.º 119/11-05, que autoriza a comercialização de produtos
derivados de petróleo (óleo diesel, gasolina e óleo lubrificante),
localizada na Estrada do Manaquiri, Km 01, Bairro Novo, no Município de
Manaquiri-AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de
02 Anos.

Geonorte – Geologia do Norte Ltda, torna público que recebeu do
IPAAM, a Licença de Operação n.º 094/19, que autoriza a atracação de
balsas para o britamento e moagem de rochas diversas, incluindo
calcário, seixo e resíduos da construção civil em uma área 1,0 ha,
localizada na Estrada Manoel Urbano, km 3,8, Ramal do Brito, nº 03,
Distrito Cacau Pireira, Iranduba-AM, para Berço de atracação e
britamento de rochas, com validade de 01 ano

Geonorte – Geologia do Norte Ltda, torna público que recebeu do
IPAAM, a Licença de Operação n.º 330/12-01, que autoriza a lavra de
granito, em uma área denominada AL4 de 4,99 4,99 ha, localizada na
Margem direita do Rio Negro, Distrito de Moura, Sítio Nova Canaã, no
Município de Barcelos-AM, para lavra a céu aberto com desmonte por
explosivo, com validade de 01 ano.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019-CL/IMPLURB
PROCESSO: 2018.1992.8199.5100.067
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB torna público
aos interessados a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2019CL/IMPLURB, para revisão do Edital e demais providências, cujo objeto
é a Contratação de Empresa Especializada para a Concessão de
Serviço de Utilidade pública, com uso de Bem Público, com pagamento
de Outorga Onerosa, compreendendo a criação, confecção, instalação,
recuperação e manutenção, de abrigos de passageiros de parada de
ônibus, mobiliário Urbano para informação, relógios digitais / termômetro,
com exclusividade na exploração de receitas publicitárias.
Manaus, 24 de abril de 2019.

J C M Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda – “Pontão
Leiliane VI”, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de
Operação n.º 086/18-01, que autoriza o armazenamento e a
comercialização de produtos derivados de petróleo (diesel, óleo
lubrificante e gasolina) em balsa flutuante, localizada na Margem
Esquerda do Rio Solimões, no Município de Iranduba-AM, para
Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano.

VK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.º 180/12-06, que autoriza
o armazenamento e comercialização de produtos derivados de petróleo
(gasolina, diesel, óleo lubrificante) e álcool combustível, localizada na
Estrada do Iranduba, Km 01, Zona de Expansão Urbana, no Município
de Iranduba-AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade
de 02 Anos.
[
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