Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019.
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Poder Executivo
DECRETO Nº. 4.572, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
DISPÕE sobre a consignação em folha de
pagamento dos servidores municipais, objeto
da Lei nº 871, de 25 de julho de 2005,
alterada pela Lei nº 1.726, de 13 de maio de
2013 e regulamentada pelo Decreto nº 4.188
de outubro de 2018, e dá outras
providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Parecer nº 175/2019 –
ASJUR/SEMAD que acata a sugestão da Gerência de Contratos e
Convênios/Departamento de Administração e Finanças – GECC/DAFI.

I – financiamento da casa própria;
II – contribuição para previdência privada, seguro de vida e
plano de saúde;
III – contribuição para entidades de classe, associações,
clubes e sindicatos de servidores do Município de Manaus;
IV – pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de
dependente que conste nos assentamentos funcionais do servidor;
V – financiamento e empréstimo realizado por instituição
bancária;
VI – crédito em farmácia, loja de conveniência e empresas
comerciais;

CONSIDERANDO o Parecer nº 314/2019 – PA/PGM, que
opina pela regularidade da Minuta do Decreto, adotado pelo Procurador
Geral do Município;

VII – cartão de crédito;

CONSIDERANDO o Ofício nº 4.493/2019 – SEMAD e o
que consta nos autos do Processo nº 2019/16330/16343/00043,

IX – concessão de adiantamento de remuneração; e

VIII – entretenimento e turismo;

X – seguros em geral.
DECRETA:
Art. 1º Os servidores públicos efetivos, comissionados,
temporários e celetistas do Poder Executivo do Município de Manaus
poderão ter consignados em folha de pagamento valores destinados à
satisfação de compromissos assumidos, desde que autorizem a
consignação mediante contrato ou outros instrumentos firmados com as
entidades consignatárias.
Art. 2º Considera-se para fins deste Decreto:
I – consignação compulsória: quando o desconto incidente
sobre a remuneração do servidor consignante é estabelecido em lei ou
decorrente de decisão judicial;
II – consignação facultativa: quando o desconto incidente
sobre a remuneração do servidor consignante é feita com a sua
autorização prévia e formal, e com a anuência da Administração;
III – adiantamento de remuneração: é a contraprestação
devida ao servidor público do Poder Executivo do Município de Manaus,
pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública,
equivalentes a um mínimo de 07 (sete) dias do mês trabalhado,
limitando-se a 20% (vinte por cento) incidentes sobre a soma dos
vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, compreendidas a vantagem pessoal ou outra paga sobre o
mesmo fundamento; e
IV – operadora de Cartão de Crédito de Adiantamento de
Remuneração: empresa credenciada para a concessão de crédito de
adiantamento de remuneração dos servidores públicos.
Art. 3º A consignação facultativa será realizada para os
seguintes fins:

Art. 4º Poderão ser consignatárias:
I – entidades e órgãos da Administração Pública Federal,
Estadual e Municipal;
II – instituições financeiras que comercializem planos de
crédito imobiliário e operadoras de cartão de crédito;
III – entidades que comercializem planos de assistência
odontológica com sede ou filial no Município de Manaus;
IV – associações, sindicatos, clubes e cooperativas;
V – entidades fechadas ou abertas de previdência privada,
seguro e plano de saúde;
VI – farmácias e drogarias cujas matrizes estejam situadas
no Município de Manaus;
VII – lojas de conveniência, empresas comerciais e
empresas representantes autorizadas das instituições financeiras,
operadoras de cartão de crédito, entidades de crédito imobiliário e de
empréstimos consignados;
VIII – empresas estipulantes de seguro; e
IX – empresas administradoras de cartões de crédito e
cartões de compra utilizados para reembolsos diversos.
Art. 5º Não será permitida a intermediação de
associações, sindicatos, clubes e similares, para descontos de plano de
saúde, previdência privada ou financiamento da casa própria, devendo
os descontos ser creditados diretamente às empresas autorizadas.
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Art. 6º A empresa responsável pelo serviço de gestão de
controle e gerenciamento de margem consignável será selecionada na
forma da legislação pertinente, sem ônus para o Município, e informará
os descontos às empresas consignatárias.
§ 1º O serviço de gestão de consignações será gerenciado
e operado pela empresa prestadora do serviço, sob supervisão da
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão –
SEMAD.
§ 2º O serviço prestado deverá ser exclusivamente a
gestão das consignações, não podendo a empresa prestar os mesmos
serviços das empresas de rede credenciada, excetuando-se deste
impedimento no caso de gestão do produto cartão de benefícios.
§ 3º Deverão ser respeitados os contratos ou convênios
anteriores ainda vigentes, caso existentes.
Art. 7º As consignatárias, empresas fornecedoras
conveniadas que disponibilizarão seus serviços e produtos aos
consignantes por intermédio da empresa administradora, deverão
preencher os seguintes requisitos:
I – apresentação de escrituração e registro contábil,
quando solicitados; e
II – apresentação dos seguintes documentos, originais ou
em cópias autenticadas, dento do prazo de validade:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado;
diretores;

b) ata da última eleição e termo de investidura dos

c) procuração
representantes legais;

estabelecendo

poderes

aos

originais ou em cópias autenticadas, além dos documentos exigidos no
artigo 7º deste Decreto:
I – certidão que comprove o registro na Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS; e
II – certificado de registro e inscrição perante o Conselho
Regional de Odontologia do Amazonas.
Art. 10. As associações, sindicatos, clubes e cooperativas
deverão apresentar os seguintes documentos originais ou em cópias
autenticadas, além dos documentos exigidos no artigo 7º deste Decreto:
I – cópia da ata da assembleia ou estatuto onde conste a
autorização para firmar convênio, contratos ou outros instrumentos
legais relacionados;
II – cópia da ata da assembleia da última eleição e posse
da diretoria, com nome completo, endereço atual, RG e CPF do
responsável eleito; e
III – certificado do código fornecido pelo Ministério do
Trabalho, somente no caso de entidade sindical.
Art. 11. As entidades que comercializam seguros deverão
apresentar carta patente expedida pela Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, no original ou em cópia autenticada, além dos
documentos exigidos no artigo 7º deste Decreto.
Art. 12. As entidades que comercializam planos de
saúde deverão apresentar os seguintes documentos originais ou em
cópias autenticadas, além dos documentos exigidos no artigo 7º deste
Decreto:

seus

I – certidão que comprove o registro na Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS;

d) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – certificado de registro e inscrição perante o Conselho
Regional de Medicina do Amazonas; e

e) alvará de funcionamento com endereço completo;
f) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro
Civil do Estado do Amazonas;
municipais;

g) certidões negativas de tributos federais, estaduais e

h) certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS;
i) certidão negativa de débitos trabalhistas;

III – autorização de funcionamento e regularidade expedida
pelo Ministério da Saúde.
Art. 13. As entidades abertas de previdência privada
deverão apresentar carta patente expedida pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP, no original ou cópia autenticada, além dos
documentos exigidos no artigo 7º deste Decreto.
Art. 14. As farmácias e drogarias deverão apresentar os
seguintes documentos originais ou em cópias autenticadas, além dos
documentos exigidos no artigo 7º deste Decreto:
I – alvará da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

j) cópia do RG e CPF dos representantes legais;

ANVISA;

k) minuta do termo de convênio;

II – alvará da Fundação de Vigilância em Saúde do
Amazonas – FVS;

l) modelo de contrato que será celebrado entre a
consignatária e consignado; e
m) comprovante de pagamento do Documento de
Arrecadação Municipal – DAM.
Art. 8º As instituições financeiras, entidades de crédito
imobiliário e operadoras de cartão de crédito deverão apresentar os
seguintes documentos originais ou em cópias autenticadas, além dos
documentos exigidos no artigo 7º deste Decreto:
I – certidão do registro de interdições em nome dos
diretores e representantes legais; e
II – certidão que comprove a autorização para
funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil.
Art. 9º As entidades que comercializam planos de
assistência odontológica deverão apresentar os seguintes documentos

III – certificados de regularidade técnica dos Conselhos
Regional e Federal de Farmácia;
IV – licença sanitária expedida pela Diretoria de Vigilância
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde; e
V – contrato do farmacêutico comprovando o atendimento
no horário de funcionamento da empresa.
Art. 15. No caso de instituição financeira, no termo de
contrato celebrado deverá constar, como cláusula obrigatória, o
compromisso de oferecer taxas de juros e respectivos encargos
contratuais diferenciados em proveito do consignante, nos empréstimos
cujas amortizações serão objeto de consignação, além de disponibilizar,
em página própria na internet, informações atualizadas sobre as taxas
de juros praticadas em tais operações de crédito, com os respectivos
encargos e impostos incidentes.
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Art. 16. As entidades que comercializam planos de
assistência odontológica poderão averbar unicamente os descontos a
título de contribuição para planos odontológicos, que serão processados,
exclusiva e diretamente, em seu favor.

III – o valor do crédito de adiantamento de remuneração
será disponibilizado no Cartão de Adiantamento de Remuneração, de
uso exclusivo do servidor, disponibilizado pela empresa operadora do
Cartão de Crédito de Adiantamento de Remuneração; e

Art. 17. As instituições financeiras poderão averbar
unicamente os descontos a título de amortização de empréstimos e
parcelas de juros a eles relativos, que serão processados, exclusiva e
diretamente, em seu favor.

IV – o ressarcimento do adiantamento de remuneração à
empresa operadora de Cartão de Crédito de Adiantamento de
Remuneração, ocorrerá em única parcela, mensalmente, no limite do
valor efetivamente utilizado.

Art. 18. É vedada a averbação de consignação relativa a
contrato de empréstimo que esteja condicionada ou vinculada à venda
de serviços ou produtos adicionais, assim como de despesas efetuadas
com cartão de crédito e débito.

Art. 25. A gestão dos adiantamentos de remuneração, não
acarretará ônus de qualquer natureza:

Art. 19. As consignações relativas a amortizações de
empréstimos e parcelas de juros a eles relativos serão processadas de
acordo com o prazo do contrato de empréstimo firmado entre a
instituição financeira e o consignante, não podendo exceder a 96
(noventa e seis) meses.
Art. 20. Os recursos decorrentes de empréstimos serão
liberados pela instituição financeira exclusivamente ao consignante
interessado, através de crédito em conta corrente de sua titularidade ou
ordem de pagamento a seu favor.
Parágrafo único. Na hipótese de liquidação antecipada do
empréstimo, a instituição financeira deverá recompor a margem
consignável do consignante em até 48 (quarenta e oito) horas após o
término dos prazos de compensação bancária fixados pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 21. A consignação em folha de pagamento não implica
a corresponsabilidade do Município por dívidas ou compromissos de
natureza pecuniária assumidos pelo consignante junto à consignatária.
Parágrafo único. A inclusão indevida ou descontos de
consignações em folha de pagamento sem a autorização expressa do
consignante serão de total responsabilidade da consignatária, que terá o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua ciência, para
ressarcir na conta corrente do consignante o desconto consignado
indevidamente, sob pena de ter seu cadastro suspenso.
Art. 22. A consignação facultativa poderá ser cancelada
nas seguintes hipóteses:
I – por conveniência da Administração, no exercício de seu
poder de autotutela;
II – a pedido do consignante, diretamente à consignatária; e
III – por iniciativa da consignatária, por meio de solicitação
formal a ser encaminhada à SEMAD.
§ 1º A consignatária terá o prazo de 72 (setenta e duas)
horas para cancelar a consignação, podendo o prazo ficar estendido até
a quitação do débito pelo consignante, caso existente.
§ 2º O contrato ou qualquer outro ajuste entre
consignatária e consignante não poderá ser cancelado sem a anuência
do agente financeiro.
Art. 23. O servidor público do Poder Executivo do
Município de Manaus terá direito ao adiantamento de remuneração
quando efetivamente transcorrerem 7 (sete) dias do mês trabalhado.
Art. 24. A administração e o controle do adiantamento de
remuneração, do tipo Cartão de Adiantamento de Remuneração,
obedecerá ao seguinte:
I – a concessão do crédito de adiantamento de
remuneração deverá ser precedida de requerimento do interessado,
limitando-se a 20% incidentes sobre o saldo remanescente abatidos os
descontos das demais consignações;
II – fará jus ao crédito de adiantamento de remuneração o
servidor que tiver trabalhado pelo período estipulado no artigo anterior;

I – ao servidor; e
II – ao Poder Executivo do Município de Manaus.
Consignados:

Art. 26. Caberá à Empresa Gestora da Carteira de

I – controlar o saldo e os lançamentos dos depósitos de
adiantamento de remuneração do servidor efetuados no Cartão de
Adiantamento de Remuneração;
II – fazer a apuração dos valores efetivamente utilizados no
Cartão de Adiantamento de Remuneração, bem como os lançamentos
desses descontos como adiantamento de remuneração do servidor; e
III – responder por eventuais danos causados aos
servidores, no caso de descontos indevidos a título de adiantamento de
remuneração.
Art. 27. A soma mensal das consignações facultativas de
cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 40% (quarenta
por cento) da soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, compreendidas a vantagem pessoal ou
outra paga sob o mesmo fundamento, sendo 10% (dez por cento)
reservados exclusivamente para as consignações resultantes da
utilização de cartão de crédito.
§ 1º Ficam excluídos do cômputo para efeito do cálculo do
limite da margem consignável prevista neste Decreto os valores relativos
ao adiantamento de remuneração previsto no inc. IX do art. 3º deste
Decreto, a eventuais adiantamentos de remuneração previstos na
legislação vigente, bem como a parcelas referentes a diárias, férias,
décimo terceiro, auxílio transporte, auxílio alimentação, ajuda de custo,
diferenças remuneratórias e outras parcelas que não integram a
remuneração fixa do servidor.
§ 2º Ficam as instituições consignatárias obrigadas ao
cumprimento do disposto na Resolução do CMN n° 3.954 e suas
posteriores alterações, na oferta de crédito consignado e cartão de
crédito consignado por meio de Correspondentes no País.
Art. 28. No caso de reposições ou indenizações devidas
ao erário, o desconto mensal correspondente, somado aos descontos
porventura já existentes, não poderá exceder a 1/3 (um terço) da
remuneração ou proventos do consignante.
Art. 29. Quando os valores de descontos relativos à
pensão alimentícia, somados aos descontos já existentes, ultrapassarem
o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos
mensais do consignante, deverá ser efetuado o cancelamento de tantas
consignações facultativas quanto forem suficientes para atender ao
desconto mensal de alimentos determinado judicialmente, notificando-se
as partes envolvidas.
Art. 30. Os descontos a título de pensão alimentícia e de
reposição aos cofres públicos terão preferência entre si, nesta ordem,
prevalecendo ainda sobre quaisquer outros descontos de natureza
consensual.
Art. 31. A consignatária poderá ter seu registro cancelado
nas seguintes hipóteses:
motivado;

I – por interesse da Administração Pública, em ato
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II – por interesse da consignatária, expresso por meio de
solicitação formal à SEMAD; e

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

III – após constatação de que a consignação foi
processada em desacordo com a lei ou com violação a direito do
consignante, induzindo-o, mantendo-o em erro ou mediante qualquer
outro meio fraudulento que caracterize a utilização indevida da folha de
pagamento.

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

Parágrafo único. Na hipótese do inc. III, a Administração
determinará a apuração da ocorrência, mediante processo administrativo
previsto em legislação municipal específica.
Art. 32. Fica vedada a celebração de convênios, contratos
ou acordos de exclusividade para a concessão de empréstimos com
consignação em folha de pagamento aos servidores municipais, assim
como quaisquer ajustes que impeçam ou restrinjam o acesso dos
servidores a operações de crédito ofertadas por instituições financeiras.
Art. 33. A SEMAD poderá expedir instruções para a fiel
execução deste Decreto.
Art. 34. Fica revogado o Decreto de nº 4.188, de 26 de
outubro de 2018.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 002/2019 –
GP/FMS, oriunda do Fundo Manaus Solidária e o que mais consta nos
autos do Processo nº 2019.18911.18923.0.011848 (Volume 1) SIGED,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 02-09-2019,
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 CARLOS CELSO DE PÁDUA DA SILVA JUNIOR, do cargo
de Assessor III, simbologia CAD-1, integrante da estrutura
organizacional da CASA CIVIL, com exercício no FUNDO MANAUS
SOLIDÁRIA;
II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 02-09-2019,
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 RAIMUNDO
NONATO DE OLIVEIRA ANDRADE para exercer o cargo mencionado
no inc. I deste Decreto, integrante da estrutura organizacional da CASA
CIVIL, objeto da Lei nº 2.389, de 04-01-2019, com exercício no FUNDO
MANAUS SOLIDÁRIA.
Manaus, 10 de setembro de 2019.

Manaus, 10 de setembro de 2019.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – TORNAR SEM EFEITO o Decreto datado publicado na
Edição nº 4661, página 3, do Diário Oficial do Município de Manaus de
15-08-2019, especificamente quanto à nomeação da senhora NADIR
ALVES DA SILVA no cargo de Assessor I, simbologia CAD-3, integrante
da estrutura organizacional da CASA CIVIL;
II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 02-09-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora JESSICA
MIRANDA MAIA, para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional da CASA CIVIL, objeto
da Lei nº 2.389, de 04-01-2019.
Manaus, 10 de setembro de 2019.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO 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 4.073/2019 –
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.011855 (SIGED) (Volume 1),
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de
02-09-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a servidora ARLENE DAS CHAGAS VILANOVA
do cargo de Diretor da Unidade Básica de Saúde Rural Conselheira Ada
Rodrigues Viana, simbologia SGAS-2, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA;
II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de
02-09-2019, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971
― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as
senhoras abaixo identificadas, para exercerem cargos em comissão
integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013,
combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015:
NOME
INGRID SENA CARVALHO MOURA
KENNETH DOS SANTOS SENNA
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CARGO
Diretor da Unidade Básica de Saúde
Rural Conselheira Ada Rodrigues
Viana
Diretor da Unidade Básica de Saúde
Rural Ephigênio Salles

SIMBOLOGIA
SGAS-2
SGAS-2
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Manaus, 10 de setembro de 2019.

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADO, a contar de 09-09-2019,
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 RAIMAR CARVALHO DE ARAÚJO do cargo de
Gerente de Distrito de Saúde Rural, simbologia SGAS-5, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA;

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO 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,

II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 09-09-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora VITÓRIA
RÉGIA DE MACEDO GONÇALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO
para exercer o cargo de Gerente de Ações Programáticas, simbologia
SGAS-5, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de
31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.034/2019 –
DTRAB/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.011794 (SIGED) (Volume 1),

Manaus, 10 de setembro de 2019.

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADAS, a contar de
02-09-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, as servidoras abaixo identificadas integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA:
NOME
ANDREA PINHEIRO MELLO GOMES
VITÓRIA RÉGIA
GONÇALVES
MARINHEIRO

DE MACEDO
ALBUQUERQUE

CARGO
Diretor do Centro de Especialidades
Odontológica Norte Dr. Rubim Sá

SIMBOLOGIA

Assessor II

SGAS-5

SGAS-4

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de
02-09-2019, 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 identificados, para exercerem cargos
em comissão integrantes da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei
Delegada nº 12, de 31-07-2013, combinada com a Lei nº 1.978, de
14-05-2015:
NOME
RANGEL DE ARAÚJO SANTOS
ANDREA PINHEIRO MELLO GOMES

CARGO
Diretor do Centro de Especialidades
Odontológica Norte Dr. Rubim Sá
Assessor II

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 4.035/2019 –
DTRAB/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.011798 (SIGED) (Volume 1),

SIMBOLOGIA

RESOLVE:

SGAS-4
SGAS-5

Manaus, 10 de setembro de 2019.

I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
02-09-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, as servidoras abaixo identificadas integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA:
NOME
RANGEL DE ARAÚJO SANTOS
FLÁVIA ALVES DA SILVA
MICHELLE PEREIRA DA SILVA

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO 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 4.034/2019 –
DTRAB/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.011794 (SIGED) (Volume 1),

CARGO
Diretor da UBS Deodato de Miranda
Leão
Diretor da Unidade Básica de Saúde
Vila da Prata
Diretor da UBS Japiim

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-4
SGAS-4

II – CONSIDERAR NOMEADAS, a contar de
02-09-2019, nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971
― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, as
senhoras abaixo identificadas, para exercerem cargos em comissão
integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013,
combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015:
NOME
EWEANE DA COSTA PINTO LOPES
SUELEN CRISTINA SILVA FERREIRA
MICHELLE PEREIRA DA SILVA
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CARGO
Diretor da UBS Deodato de Miranda
Leão
Diretor da UBS Vila da Prata
Diretor da UBS Japiim

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-4
SGAS-4

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
Manaus, 10 de setembro de 2019.

RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 04-09-2019,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, a servidora ELISÂNGELA NOGUEIRA RODRIGUES
CASTELLANO do cargo de Procurador-Chefe, simbologia DAS-3,
integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE
MOBILIDADE
URBANA
–
IMMU,
com
exercício
na
VICE-PRESIDÊNCIA DE TRANSPORTES URBANOS;

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO 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,

II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 04-09-2019,
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 LEONARDO
GUIMARÃES BRITO para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional do INSTITUTO
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – IMMU, com exercício na
VICE-PRESIDÊNCIA DE TRANSPORTES URBANOS, objeto da
Lei nº 2.428, de 07-05-2019.
Manaus, 10 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4.036/2019 –
DTRAB/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.011796 (SIGED) (Volume 1),
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADOS, a contar de
02-09-2019, 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 identificados integrantes da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA:
NOME
SUELEN CRISTINA SILVA FERREIRA
EWEANE DA COSTA PINTO LOPES
ALEXANDRE JERÔNIMO DE HOLANDA

CARGO
Assessor III
Assessor III
Assessor III

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-4
SGAS-4

II – CONSIDERAR NOMEADOS, a contar de
02-09-2019, 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 identificados, para exercerem cargos em comissão
integrantes da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMSA, objeto da Lei Delegada nº 12, de 31-07-2013,
combinada com a Lei nº 1.978, de 14-05-2015:
NOME
FLÁVIA ALVES DA SILVA
RAIMAR CARVALHO DE ARAÚJO
ARLENE DAS CHAGAS VILA NOVA

CARGO
Assessor III
Assessor III
Assessor III

SIMBOLOGIA
SGAS-4
SGAS-4
SGAS-4

Manaus, 10 de setembro de 2019.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
RESOLVE:
I – CONSIDERAR EXONERADA, a contar de 02-09-2019,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus,
a servidora JESSICA MIRANDA MAIA do cargo de Subgerente de Cat
Fixo I, simbologia CAD-3, integrante da estrutura organizacional da
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
MANAUSCULT;
II – CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 02-09-2019,
nos termos do art. 11, inc. II, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 - Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a senhora NADIR
ALVES DA SILVA para exercer o cargo mencionado no inc. I deste
Decreto, integrante da estrutura organizacional da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT,
objeto da Lei Delegada nº 25, de 31-07-2013, combinada com a
Lei nº 1.975, de 29-04-2015.
Manaus, 10 de setembro de 2019.

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO 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 546/2019 –
DLF/IMMU e o que mais consta nos autos do Processo
nº 2019.18911.18923.0.011711 (Volume 1) SIGED,
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Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.953/2019
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
identificada;

CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de
18-07-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a servidora ROBERTA BEZERRA TAVARES
GOBETH do cargo de Especialista em Saúde – Médico
Otorrinolaringologista, matrícula nº 131.271-5 A, integrante do quadro
de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO a manifestação do Vice-Presidente da
Comissão Permanente de Regime Disciplinar;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 3683/2019 – NTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo
Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.01637.01412.0.000982, resolve
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de
30-09-2016, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a servidora MARA KEILA REIS DE MATOS do
cargo de Assistente em Saúde – Técnico em Enfermagem, matrícula
nº 119.834-3 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.955/2019
PRORROGA Licença para Tratar de
Interesse Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art.128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 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 informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 102.08.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.954/2019
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante
identificada;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 3592/2019 – NTRAB/GABIN/SEMSA, subscrito pelo
Secretário Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 5368/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.007679, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 02-08-2019,
pelo prazo de 02 (dois) anos, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 12.411/2017, publicada na Edição 4178 do DOM de 01-08-2017, que
concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
à servidora GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA, Professor Nível
Médio, matrícula nº 100.156-6 B, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.01637.01412.0.000969, resolve
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Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.956/2019
PRORROGA Licença para Tratar de
Interesse Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art.128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 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 informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 176.08.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 5400/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

de Manaus, com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03 de
julho de 1995;
identificado;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

CONSIDERANDO
o
disposto
no
Parecer
nº 114/SETEMBRO DE 2017 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo
deferimento do pedido, acolhido pelo Subsecretário de Administração e
Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 1220/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de
Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o tempo em que o processo esteve
sobrestado e a devida justificativa apresentada pelo Setor de Atos
Administrativos da SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2017/4114/4239/00886 (Apenso Processo nº 2019/4114/4147/00365),
resolve
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-08-2017,
pelo prazo de 02 (dois) anos, LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSE PARTICULAR ao servidor JORGE LUIZ SOARES COSTA,
Professor Nível Superior, matrícula nº 115.436-2 A, do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.008478, resolve
CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 03-11-2019,
pelo prazo de 01 (um) ano, os efeitos da Portaria por Delegação
nº 15.931/2018, publicada na Edição 4461 do DOM de 11-10-2018, que
concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
à servidora JOSANY KEISE DE SOUZA DAVID, Professor Nível
Superior, matrícula nº 115.107-0 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.958/2019
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
identificada;

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.957/2019
CONCEDE Licença para Tratar de Interesse
Particular na forma que especifica.
A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
CONSIDERANDO o art. 146 da Lei nº 1.118, de 01
de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 001.08.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na
integralidade pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2284/2019 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
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Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.008215, resolve
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de
10-07-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a servidora DEUSILAN DE SOUSA CARNEIRO
do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 112.132-4 A,
integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEMED.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

GABINETE DO VICE-PREFEITO

PORTARIA Nº 010//2018-GVP
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO VICEPREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência que lhe
confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de
Manaus, e
CONSIDERANDO o uso das atribuições legais que lhe são
conferidas nos termos da Lei nº 2.291, de 28 de dezembro de 2017,
combinada com art. 121, da Lei nº. 1118 de 01 de setembro de 1971.
RESOLVE:

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 18.959/2019
EXONERA, a pedido, servidor de cargo
efetivo na forma que especifica.

ALTERAR o gozo de férias do servidor Rosinaldo de
Souza dos Santos, matrícula n.º 080.365-0G, pertencente ao quadro de
servidores estatutários do Gabinete do Vice-Prefeito de Manaus,
programadas para o mês de outubro/2019, conforme Portaria n.º
002/2019- publicada no DOM Edição n.º 4513, de 09 de janeiro de 2019,
para posterior usufruto, por imperiosa necessidade de serviços.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

Manaus, 09 de setembro de 2019

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada
pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631
do DOM de 04-07-2019;
identificada;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho
da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 02.08.2019 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela
Secretária Municipal de Educação;

EXTRATO

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio
do Ofício nº 2283/2019 – SEMED/GSAF, subscrito pela Secretária
Municipal de Educação;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2019.18000.18125.0.008176, resolve
CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de
10-07-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,
de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, a servidora ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS
do cargo de Professor Nível Médio, matrícula nº 103.635-1 A, integrante
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED.

1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 005/2017,
celebrado em 01/08/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria
Geral do Município e a empresa ELEVADORES BRASIL LTDA-EPP.
3. OBJETO: Contrato referente à prestação de serviços de manutenção
de elevadores para esta Procuradoria Geral do Município.
4. VALOR GLOBAL: R$ 8.049,60 (oito e quarenta e nove reais e
sessenta centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foi empenhada sob o Nº 2019NE00752 datado e 01/08/2019, à
conta da rubrica orçamentária nº 03.122.0011.2011, Natureza de
Despesa nº 33903917 e Fonte de Recurso nº 01000000.
6. PRAZO: O prazo do presente do termo do contrato de 12
(doze) meses, a contar da assinatura do contrato datado do dia
01.08.2019.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 10 de setembro de 2019.
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Manaus, 01 de agosto de 2019.

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
EXTRATO

PORTARIA N° 008/2019 – GS/SEMDEC

1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 006/2017,
celebrado em 01/08/2019.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria
Geral do Município e a empresa AHGORA SISTEMAS S/AV.
3. OBJETO: Contrato referente à prestação de serviços de manutenção
preventiva e/ou corretiva em equipamentos de sistemas de controle de
acesso e ponto eletrônico com fornecimento de material para esta
Procuradoria Geral do Município.
4. VALOR: R$ 7.454,85 (sete mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro
reais e oitenta e cinco centavos).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foi empenhada sob o Nº 2019NE00817 datado 01/08/2019, à
conta da rubrica orçamentária nº 03.122.0011.2011, Natureza de
Despesa nº 33904090 e Fonte de Recurso nº 01000000.
6. PRAZO: O prazo do presente do termo do contrato de 12 (doze)
meses, a contar da assinatura do contrato datado do dia 01.08.2019
Manaus, 01 de agosto de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA
PORTARIA N° 007/2019 – GS/SEMDEC
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E OUVIDORIA – SEMDEC-, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO o disposto no art. 3° da Lei n° 198, de
21 de junho de 1993, combinado com o art. 6°, § 2°, do Decreto n°
4.545, de 22-08-2019.

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas
da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, em
decorrência de urgência ou outra natureza, com despesas miúdas e de
pronto pagamento,
RESOLVE:
I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento à servidora
KARINY OHANNA REIS ARAÚJO, matrícula n.° 133.743-2A, no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) no
elemento de despesa 339030 - Material de Consumo, e R$ 5.000,00
(cinco mil reais) no elemento de despesa 339039 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica, destinados a despesas miúdas e de pronto
pagamento.
II – DESIGNAR, de acordo com art. 6°, inciso IX do
Decreto n° 4.545, de 22-08-2019, o servidor FLAVIO EMANOEL DO
ESPIRITO SANTO TERCEIRO, matrícula n.° 134.707-1 A, para atestar
o recebimento dos bens e serviços relativos ao adiantamento, e, na sua
ausência, o servidor LUCAS MAZZARO DE MELO BARROSO,
matrícula n.° 133.739-4C.
III – ESTABELECER, de acordo com a Lei n° 198, de 21
de junho de 1993, e o art. 6°, Inciso VII, do Decreto n° 3206, de 4 de
novembro de 2015, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias, contados da
data de recebimento do numerário, e o prazo de 15 (quinze) dias para a
prestação de contas de sua aplicação, contados do término do prazo de
aplicação, sujeitando-se a tomadas de contas, se não o fizer nesse
prazo.
IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
1. Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento.
2. Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal.
3. Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente.
4. Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.

RESOLVE:
I - CESSAR OS EFEITOS da Portaria n° 002/2019GS/SEMDEC, publicada no DOM n° 4639, de 16 de julho de 2019.
II – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, como
únicos autorizados a receber ADIANTAMENTO no âmbito da Secretaria
Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – SEMDEC.
Servidor
Juan Carlos da Silva Muniz
Robson Dantas de Lima
Kariny Ohanna Reis Araújo

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E OUVIDORIA – SEMDEC-, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente e no exercício da
competência que lhe confere o artigo 128, inciso 11, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,

V – DETERMINAR que esta Portaria passe a vigorar a
partir da data de publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Matrícula
131.730-0C
133.750-5 B
133.743-2B

III – DETERMINAR que esta Portaria passe a vigorar a
partir da data de publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.
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Manaus, 09 de setembro de 2019.

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTARIA N.º 228/2019 – GS/SEMEF
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS e
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, na competência que lhe
confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de
Manaus, combinado com o inciso V, do artigo 49 do Decreto n.º 1.589,
de 25/6/93, e
CONSIDERANDO o Art. 76 da Lei nº 1.955, de 29 de
dezembro de 2014, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração – PCCR dos servidores da SEMEF;
CONSIDERANDO, Memorando nº 149/2019 – SUBREC/
SEMEF, constantes no Processo SIGED Nº 2019.11209.15442.0.045029;
RESOLVE
identificada:

I. DISPENSAR a Função Gratificada da servidora abaixo

NOME DO(A) SERVIDOR(A)
MARIA EDNA ARAÚJO

FUNÇÃO GRATIFICADA
FG-3

A CONTAR DE
02/09/2019

Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 09 de setembro de 2019

AVISO DE PENALIDADE
O Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da
Informação e Controle Interno, em estrita atuação ao que disciplina a
Seção VI – Da Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal
n. 2.442, de 28 de maio de 2019 e considerando o teor do Processo
Administrativo n. 2019.11209.11210.0.020746 – SIGED, torna público a
aplicação à empresa NORTE GREEN COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA., estabelecida na Rua
Parneira, n. 12, Conjunto Tapajós, Bairro Flores, Manaus/AM, inscrita no
CNPJ sob o n. 24.218.223/0001-98, a pena de IMPEDIMENTO DE
LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO PELO PRAZO DE 06
(seis) meses.
Desta decisão cabe recurso nos termos do inciso I, alínea f
e § 4º do art. 109, da Lei n. 8666/93, fica franqueada vista ao referido
processo, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na Sede
da SEMEF.
Manaus, 04 de setembro de 2019.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESOLUÇÃO Nº 010/2019 – CD/MANAUSMED,
DE 15 DE AGOSTO DE 2019.

VII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico oncológico,
no valor de R$4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais), solicitado
pelo segurado WILLIAM SANTOS COSTA através do Processo
2018/4427/4429/04890;

PROVA a compra de materiais especiais
para procedimentos cirúrgicos e dá outras
providências.

VIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização do procedimento cirúrgico de “Implante
de Marcapasso”, no valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais),
solicitado pelo segurado JOSÉ GOMES DO CARMO através do
Processo 2018/4427/4429/05173;

O CONSELHO DELIBERATIVO DO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED, em sua décima reunião
ordinária de 2019, realizada no dia 15 de agosto de 2019, com
fundamento no art. 16 e 24 do Decreto N.° 4.108 de 04.07.2018, e

IX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de
R$8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), solicitado pela segurada
MARIA DAS GRAÇAS REGO NANTES DOS SANTOS através do
Processo 2019/4427/4429/00206;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência,
impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da
Constituição Federal;

X. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico ortopédico,
no valor de R$1.706,24 (um mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro
centavos), solicitado pela segurada HERMÍNIA DE SOUZA SILVA
através do Processo 2019/4427/4429/00939;

CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o
funcionamento ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores
Públicos do Município de Manaus;
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do
MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, através de
Resoluções, referentes aos atos necessários ao seu funcionamento,
bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o
Serviço de Assistência à Saúde que lhe forem apresentados;
CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade do
atendimento e dos serviços prestados aos segurados do MANAUSMED;
CONSIDERANDO o teor da Ata da Décima Reunião
Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2019,
RESOLVE:
I. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico cardíaco, no
valor de R$5.472,97 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
noventa e sete centavos), solicitado para o segurado ANTÔNIO
BENVINDA DA SILVA através do Processo 2016/4427/4429/01263;
II. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico oncológico,
no valor de R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta reais), solicitado
pelo segurado ROBERTO NOGUEIRA DA SILVA através do Processo
2018/4427/4429/03161;
III. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico ortopédico,
no valor de R$5.540,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais),
solicitado pela segurada MARIA HELENA SILVA PONTES através do
Processo 2018/4427/4429/04021;
IV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico vascular, no
valor de R$1.119,00 (um mil, cento e dezenove reais), solicitado pelo
segurado FRANCISCO DOS SANTOS SILVA através do Processo
2018/4427/4429/04031;
V. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico vascular, no
valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais), solicitado pelo segurado
ESTEVÃO
PEREIRA
BEZERRA
através
do
Processo
2018/4427/4429/04307;
VI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico urológico, no
valor de R$5.371,25 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e
cinco centavos), solicitado pela segurada SONIA OLIVEIRA ALMEIDA
através do Processo 2018/4427/4429/04710;

XI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico ortopédico,
no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), solicitado pela
segurada FRANCINEIDE PALMEIRA ASSUNÇÃO através do Processo
2019/4427/4429/00960;
XII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico ortopédico,
no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), solicitado pela
segurada FRANCISCA AQUINO GOMES através do Processo
2019/4427/4429/00975;
XIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento neurocirúrgico, no
valor de R$39.635,00 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais),
solicitado para o segurado ILMO JOSÉ DE SOUZA GAIA através do
Processo 2019/4427/4429/01027;
XIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento cirúrgico vascular, no
valor de R$14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais),
solicitado pelo segurado EMMANUEL DOS ANJOS SILVA através do
Processo 2019/4427/4429/01453;
XV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento neurocirúrgico, no
valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), solicitado para
a segurada MARINA RODRIGUES GONÇALVES através do Processo
2019/4427/4429/01789;
XVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização de procedimento neurocirúrgico, no
valor de R$20.940,00 (vinte mil, novecentos e quarenta reais), solicitado
pela segurada MARLENE PITA MACHADO através do Processo
2019/4427/4429/02322;
XVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
material especial para realização do procedimento cirúrgico de
“Timpanomastoidectomia”, no valor de R$ 40.923,00 (quarenta mil,
novecentos e vinte e três reais), solicitado pelo segurado MURILO
ALBERTO
CIRINO
DA
CRUZ
através
do
Processo
2019/4427/4429/02983;
XVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pelo segurado RAIMUNDO MESSIAS
SEABRA SARQUIS através do Processo 2017/4427/4429/03035;
XIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada MÔNICA CRISTINA
NASCIMENTO
DE
ANDRADE
através
do
Processo
2017/4427/4429/03905;
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XX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada ALDILEA LUCENA
MOURA através do Processo 2017/4427/4429/03906;
XXI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada MARIA BERNADETE
SOARES DA SILVA através do Processo 2018/4427/4429/02917;
XXII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada RAIMUNDA DE
OLIVEIRA LOPES através do Processo 2018/4427/4429/03704;
XXIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada MARIA MARLENE
SANTOS DE QUEIROZ através do Processo 2018/4427/4429/04430;
XXIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada WANDERLEIA
NORONHA AZEVEDO DOS SANTOS através do Processo
2018/4427/4429/04830;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho datado de 14.08.2019, exarado às fls. 13 dos autos;
CONSIDERANDO o que mais consta do Processo nº
2019.18911.18923.0.001244 (volume 1),
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, no período de 17.04.2019 a
31.12.2019, com ônus para o órgão de origem, a cessão da servidora
LUCIARDETE TORTELLI CONTE, Técnico em Contabilidade B-VII-II,
matrícula 011.107-4 A, do quadro de pessoal da CASA CIVIL para a
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “Dr. Thomas”, movimentação
anteriormente autorizada, em prorrogação, na forma Portaria nº
277/2018-SEMAD, publicada no DOM Edição nº 4394, de 05.07.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de agosto de 2019.

XXV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pela segurada MARCLI LACERDA
MARTINS através do Processo 2019/4427/4429/00125;
XXVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
tratamento oncológico, solicitado pelo segurado ALDADIMO JOAQUIM
CETAURO DE MORAES através do Processo 2019/4427/4429/00279;
XXVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
exame de “Eletroneuromiografia de MMSS”, no valor de R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), solicitado pelo segurado RÔMULO
EVANGELISTA PIMENTA através do Processo 2019/4427/4429/02407,
em benefício da dependente MARIENE CAVALCANTE DE CARVALHO;
XXVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao
OPME fornecido para realização do procedimento cirúrgico em benefício
do segurado James Rocha Pereira, no valor de R$27.490,00 (vinte e
sete mil, quatrocentos e noventa reais), solicitado pela empresa BRUNO
GARISTO JÚNIOR – BRUMED REPRESENTAÇÕES através do
Processo 2014/4427/4429/05471;
assinatura.

XXIX. Esta resolução entra em vigor na data de sua

(*) Republicada modificando-se o período da prorrogação de cessão. Veiculada no DOM
Edição 4669, de 27.08.2019.

PORTARIA Nº 310/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os art. 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, da Lei nº
2.322/2018, c/c o art. 1º, inciso I, § 1º do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1780/2019GS/SEMEF, de 10.07.2019, subscrito pelo Secretário Municipal de
Finanças e Tecnologia da Informação;
CONSIDERANDO a anuência da Subsecretária Subchefe
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo da Casa Civil, nos
termos do Despacho datado de 19.07.2019;

Manaus, 15 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a análise da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, mediante
Despacho datado de 14.08.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.11209.15251.0.035522 (vol. 1)-Siged,
RESOLVE:
(*) PORTARIA Nº 303/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO o art. 1º, inc. I, da Lei n.º 2.322/2018,
c/c o art.1º, I e § 1.º, do Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto n.º
2.802/2014;

DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a contar de 1º.07.2019, com ônus para ambos os órgãos, a
cessão do servidor VINÍCIUS LIMA QUEIROZ, Auxiliar de Serviços
Gerais A-I-II, matrícula 079.892-4 A, do quadro de pessoal da CASA
CIVIL para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, movimentação funcional
anteriormente autorizada, em prorrogação, na forma da Portaria nº
056/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição nº 4527, de 29.01.2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0346/2019DGPRH/GP/FDT, de 26.03.2019, subscrito pela Diretora-Presidente da
Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”;
CONSIDERANDO a anuência do Subsecretário Subchefe
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, conforme
Despacho datado de 05.04.2019, às fls. 09;
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PORTARIA Nº 311/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº
2.322/2018, c/c o art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado pelo
Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 1873/2019GS/SEMEF, de 17.07.2019;
CONSIDERANDO o Parecer nº 174/2019-AJ/SEMINF, que
opina favoravelmente pela prorrogação da cessão do servidor;

CONSIDERANDO, por fim, o que mais consta da instrução
do Processo nº 2019.18000.18125.0.003108 (VOLUME) SEMED,
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, no período de 12 (doze)
meses, a contar de 26.03.2019, com ônus para o órgão de destino, a
cessão do servidor DAVID CEZANNE DA SILVEIRA MADURO, Técnico
Municipal/Assistente de Administração, matrícula 120.733-4 A, do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED para a SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E
PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEMPPE, movimentação funcional
anteriormente autorizada por meio da Portaria n.º 174/2018-SEMAD,
publicada no DOM Edição 4346, de 18.04.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Infraestrutura, na forma do Despacho datado de 09.08.2019;

Manaus, 29 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO as recomendações da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme
Despacho de 23.08.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.11209.15251.0.036866 (VOLUME 1),
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, no período de 12 (doze)
meses, a contar de 08.07.2019, com ônus para o órgão de destino, a
cessão da servidora YEDA CONCEIÇÃO ROQUE, Agente
Administrativo A-III-II, matrícula 081.809-7 A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF para a
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO-SEMEF, movimentação funcional anteriormente
autorizada por meio da Portaria n.º 308/2018-SEMAD, publicada no
DOM Edição 4416, de 07.08.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 313/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 72, II, da Lei nº
1.624/2011, art. 1º, inc. I, da Lei nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inciso I, § 1º
do Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 36/2019 – PJC/PGM, de 02.07.2019, subscrito pela ProcuradoraChefe da Procuradoria Judicial Comum – PJC/PGM;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº
210.07.2019 - ASSJUR/SEMED;
CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício n.º 2.160/2019-SEMED/GS, de 23.06.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 21.08.2019;

PORTARIA Nº 312/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 e no inc. II do art.
72 da Lei nº 1.624/2011, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº
0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 106/2019SEMPPE, de 12.03.2019;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Jurídico nº
284.03.2019 - ASSJUR/SEMED;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.02287.02343.0.007615-SIGED (vol. I),
RESOLVE:
DECLARAR PRORROGADA, no período de 12 (doze)
meses, a contar de 04.07.2019, com ônus para ambos os órgãos, a
cessão do servidor CÉZAR HENRIQUE DE CASTRO LOPES, Técnico
Municipal/Assistente de Administração/SEMED, matrícula 129.684-1 A,
do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED para a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM,
movimentação funcional anteriormente autorizada, em prorrogação, na
forma da Portaria nº 312/2018-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.420,
de 13.08.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício n.º 1006/2019-SEMED/GS, de 09.04.2019;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 22.08.2019;
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Manaus, 29 de agosto de 2019.

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
PORTARIA Nº 314/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO as indicações constantes
Memorando nº 177/2019-ESPI/SEMAD, de 22.08.2019;

do

CONSIDERANDO a anuência do Secretário Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão, em conformidade com os
elementos da Comunicação Interna nº 0530/2019-DIRH/DSGP/SEMAD,
de 28.08.2019;
CONSIDERANDO que a movimentação de que trata este
Ato, contextualizada na modificação de titularidade, atende às diretrizes
do contingenciamento orçamentário-financeiro da Prefeitura de Manaus,
RESOLVE:
I – DISPENSAR as servidoras a seguir nominadas, do
exercício das respectivas Funções Gratificadas, integrantes da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, com efeitos a contar das
datas indicadas.

CONSIDERANDO as recomendações da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 27.08.2019, às fls. 21-21v;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019/16330/17148/00177-SEMAD,
RESOLVE:
I – RETIFICAR as Portarias nos 031/2019-SEMAD e
231/2019-SEMAD, publicadas no Diário Oficial do Município – DOM
Edições nos 4.516 e 4.616, de 14.01.2019 e 11.06.2019,
respectivamente, que promoveram a prorrogação da cessão dos
servidores a seguir nominados, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD, com lotação na ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL – ESPI, modificando-se, em
ambos os atos administrativos, os sequenciais das correspondentes
matrículas funcionais.
NOME
DARCILENE RABELO MARINHO
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DA
SILVA
FÁBIO PEREIRA DE MELO

A contar de: 30.07.2019
Nome
VANESSA CAROLINE NASCIMENTO FÉLIX

Matrícula
121.429-2 B

Nomenclatura
Simbologia
FG-02

A contar de: 1º.08.2019
Nome
HERMIONE LAURENA MARTINS E LINS

Matrícula
121.397-0 B

Nomenclatura
Simbologia
FG-01

CARGO
Auxiliar de Serviços Gerais
Técnico Municipal/ Assistente de
Administração

MATRÍCULA
079.614-0 A
069.315-4 B
122.950-8 A

II – FICAM MANTIDOS os demais dispositivos das
Portarias alteradas na forma do item precedente.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 30 de agosto de 2019.

II – DESIGNAR as servidoras abaixo identificadas para o
exercício das respectivas Funções Gratificadas, integrantes da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em conformidade com o
disposto no art. 5º da Lei Delegada nº 011, de 31 de julho de 2013, c/c a
Lei nº 2.078, de 30.12.2015, com efeitos a contar das datas indicadas.
A contar de: 1º.08.2019
Nome
HERMIONE LAURENA MARTINS E LINS

Matrícula
121.397-0 B

Nomenclatura
Simbologia
FG-02

A contar de: 1º.09.2019
Nome
LUZIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DIAS

Matrícula
012.444-3 A

Nomenclatura
Simbologia
FG-01

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 30 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 318/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO a deliberação da Chefia de
Gabinete/SEMAD, exarada em conformidade com a Comunicação
Interna nº 0553/2019-DIRH/DSGP/SEMAD, de 02.09.2019, vinculada ao
Doc. SIGED 2019.16330.16349.9.004529,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 315/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o que consta do Memorando
nº 136/2019 – ESPI/SEMAD, de 12.06.2019, ratificado na forma do
Ofício nº 3330/2019-SEMAD, de 08.07.2019;
CONSIDERANDO o teor do Parecer
nº 167.07.2019 – ASSJUR/SEMED, de 18.07.2019;

ALTERAR a PORTARIA Nº 299/2019-SEMAD, publicada
no DOM Edição 4.666, de 22.08.2019, modificando-se de 08.07.2019 a
17.08.2019 para 08.07.2019 a 14.08.2019, o período de designação do
servidor
HARLEY
RODRIGUES
BARBOSA,
Tec.
Mun./Assist.Administração, matrícula 129.746-5 B, para responder,
interinamente e em caráter cumulativo, pelas atribuições da Função
Gratificada, nomenclatura Chefe de Setor, simbologia FG-03, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, em
substituição à titular SOCORRO GORETH ASSIS GUEDES, matrícula
010.523-6 D, afastada por motivo de licença para acompanhamento de
familiar, falecimento de cônjuge e férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jurídico

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de
Educação, conforme Ofício nº 2132/2019-SEMED/GS;

DOM | Edição 4677 | Página 15

Manaus, 03 de setembro de 2019.

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
PORTARIA Nº 319/2019-SEMAD

PORTARIA Nº 321/2019-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO a indicação objeto da Comunicação
Interna nº 313/2019-GEMS/DAFI/SEMAD, de 02.08.2019;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, da Lei n.º
2.322/2018, c/c o artigo 1º, I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado
pelo Decreto nº 2.802/2014;

CONSIDERANDO a deliberação autorizativa exarada em
conformidade com a Comunicação Interna nº 0551/2019DIRH/DSGP/SEMAD,
de
02.09.2019
(Doc.
SIGED
2019.16330.16342.9.003366),
RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor RAIMUNDO DOS
SANTOS MACEDO, PA. Aux. Serv. Gerais A-I, matrícula 060.321-0 C,
para responder pelo exercício de Função Gratificada, nomenclatura
Chefe de Setor, simbologia FG-01, integrante da estrutura organizacional
da
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD, no período de 30.07.2019 a
26.11.2019, com direito à percepção das vantagens inerentes ao
exercício da função, em substituição ao titular PEDRO CORREIA
TAVARES DE AZEVEDO, matrícula 013.874-6 B, afastado por motivo
de licença médica.

CONSIDERANDO os elementos do Ofício nº 1786/2019GS/SEMEF, de lavra do Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia
da Informação;
CONSIDERANDO a anuência da Subsecretária Subchefe
Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo, na forma do
Despacho de 19.07.2019;
CONSIDERANDO as recomendações da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma do
Despacho datado de 02.09.2019;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2019.18911.18923.0.007813 (VOLUME I - Siged), em
juntada ao Proc. 2019.11209.15251.0.036058 (VOLUME I - Siged),

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

RESOLVE:

Manaus, 04 de setembro de 2019.

I – ALTERAR a PORTARIA Nº 056/2019-SEMAD,
publicada no DOM Edição 4.527, de 29.01.2019, modificando-se, de
1º.01.2019 a 31.12.2019 para 1º.01.2019 a 02.07.2019, o período de
cessão da servidora MÔNICA DE LIMA E SILVA, Agente Administrativo
A-III-II, matrícula 080.085-6 A, do quadro de pessoal da CASA CIVIL,
ficando estabelecido que os demais dispositivos do referido ato
administrativo permanecem inalterados.

PORTARIA Nº 320/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o art. 128, inciso. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

II – DECLARAR AUTORIZADA, no período de 03.07.2019
a 31.12.2019, com ônus para ambos os órgãos, a cessão da servidora
MÔNICA DE LIMA E SILVA, Agente Administrativo A-III-II, matrícula
080.085-6 A, do quadro de pessoal da CASA CIVIL para a
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO a indicação objeto da Comunicação
Interna nº 118/2019-DGFP/DSGP/SEMAD, de 21.08.2019;
CONSIDERANDO a deliberação autorizativa exarada em
conformidade com a Comunicação Interna nº 0554/2019DIRH/DSGP/SEMAD,
de
02.09.2019
(Doc.
SIGED
2019.16330.16349.9.004656),
RESOLVE:

PORTARIA Nº 325/2019-SEMAD

CONSIDERAR DESIGNADA a servidora THELMA
QUEIROZ DA FONSECA, matrícula 079.907-6 A, para responder pelo
exercício de Função Gratificada, nomenclatura Chefe de Setor,
simbologia FG-03, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E GESTÃO – SEMAD, no período de 21.08.2019 a 04.09.2019,
com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da
função, em substituição à titular CECÍLIA SOCORRO DE OLIVEIRA
COSTA, matrícula 011.505-3 A, afastada por motivo de Férias
Regulamentares.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 58, inciso III,
c/c os artigos 67 e 73, e seus respectivos parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 155/2019 – DIAG/DAFI, de 02/09/2019,

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

RESOLVE:

Manaus, 04 de setembro de 2019.

I – DISPENSAR, a contar de 14.08.2019, da função de
Gestor do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2015, celebrado
entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Empresa
Elevadores Atlas Schindler S/A o servidor Robinson do Nascimento
Macedo, matrícula nº 131.158-1A designado conforme a Portaria nº
434/2018-SEMAD, republicada no DOM nº 4556 de 14.03.2019.
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Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 14.08.2019,
o servidor abaixo nominado para exercer a função de que trata o inciso
precedente, em conformidade com o estabelecido nos artigos 58, inciso
III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 157/2019 – DIAG/DAFI, de 02/09/2019,

Gestor do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2015

I – DISPENSAR, a contar de 14.08.2019, da função de
Gestor do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2019, celebrado
entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Empresa
Millenium Segurança Patrimonial Eirelli, o servidor Robinson do
Nascimento Macedo, matrícula nº 131.158-1A designado conforme a
Portaria nº 241/2019-SEMAD, de 17.06.2019, publicada no Diário Oficial
do Município – DOM nº 4621, de 18.06.2019.

SERVIDOR
Jorge Luíz Balby de Lima

MATRÍCULA
133.779-3B

III – FICA ESTABELECIDO que os serviços sejam
considerados relevantes, não remunerados.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

RESOLVE:

II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 14.08.2019,
o servidor abaixo nominado, para exercer a função de que trata o inciso
precedente, em conformidade com o estabelecido nos artigos 58, inciso
III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.
Gestor do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2019
SERVIDOR
Jorge Luíz Balby de Lima

MATRÍCULA
133.779-3B

III – FICA ESTABELECIDO que os serviços sejam
considerados relevantes, não remunerados.

PORTARIA Nº 326/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 58, inciso III,
c/c os artigos 67 e 73, e seus respectivos parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 156/2019 – DIAG/DAFI, de 02/09/2019,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 328/2019-SEMAD

I – DISPENSAR, a contar de 14.08.2019, da função de
Fiscal Suplente do Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2018,
celebrado entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a
Empresa Ronaldo de Souza Bonta-EPP, o servidor Robinson do
Nascimento Macedo, matrícula nº 131.158-1A designado conforme a
Portaria nº 379/2018-SEMAD, de 12.11.2019, publicada no Diário Oficial
do Município – DOM nº 4481, de 14.11.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 14.08.2019,
o servidor abaixo nominado, para exercer a função de que trata o inciso
precedente, em conformidade com o estabelecido nos artigos 58, inciso
III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.
Fiscal Suplente do Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2018
SERVIDOR
João Alfredo Jatobá do Lago

MATRÍCULA
131.578-1A

III – FICA ESTABELECIDO que os serviços sejam
considerados relevantes, não remunerados.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 58, inciso III,
c/c os artigos 67 e 73, e seus respectivos parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 158/2019 – DIAG/DAFI, de 02/09/2019,
RESOLVE:
I – DISPENSAR, a contar de 14.08.2019, da função de
Gestor do Contrato de Locação de Imóvel nº 005/2016, celebrado entre
a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a empresa Onerom
Manaus Ltda., o servidor Robinson do Nascimento Macedo, matrícula
nº 131.158-1A, designado conforme a Portaria nº 433/2018-SEMAD de
20.12.2018, publicada no DOM nº 4504, de 21.12.2018
II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 14.08.2019,
o servidor abaixo nominado para exercer a função de que trata o inciso
precedente, em conformidade com o estabelecido nos artigos 58, inciso
III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93.
Gestor do Contrato de Locação de Imóvel nº 005/2016:
SERVIDOR
Jorge Luíz Balby de Lima

MATRÍCULA
133.779-3B

III – FICA ESTABELECIDO que os serviços sejam
considerados relevantes, não remunerados.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA Nº 327/2019-SEMAD

Manaus, 09 de setembro de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 58, inciso III,
c/c os artigos 67 e 73, e seus respectivos parágrafos, da Lei nº 8.666/93;
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Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
PORTARIA Nº 329/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 73, inciso I,
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993;

MEMBRO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
SERVIDOR
MATRÍCULA
Luciene da Silva Souza
081.543-8B

III – FICA ESTABELECIDO que os serviços sejam
considerados relevantes, não remunerados.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 159 – DIAG/DAFI, de 02/09/2019,
RESOLVE:
I – DISPENSAR, a contar de 14.08.2019, o servidor abaixo
identificado, da Comissão de Recebimento Definitivo de Materiais de
Consumo e Permanentes, correlatos à implantação do Sistema de
Estoque de Material, constituída pela Portaria nº 436/2018-SEMAD de
20.12.2018, publicada no DOM Edição nº 4504, de 21.12.2018.
MEMBRO SUPLENTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
SERVIDOR
MATRÍCULA
Robinson do Nascimento Macedo
131.158-1A

II – CONSIDERAR DESIGNADO, a contar de 14.08.2019,
o servidor abaixo nominado para exercer a função de que trata o inciso
precedente, em conformidade com o estabelecido no art.73, inciso I,
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, permanecendo inalterados os
demais termos do ato em referência.
MEMBRO SUPLENTE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
SERVIDOR
MATRÍCULA
Jorge Luíz Balby de Lima
133.779-3B

III – FICA ESTABELECIDO que os serviços sejam
considerados relevantes, não remunerados.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição
de Materiais nº 011/2018, celebrado em 17/09/2018.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a
empresa D’MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
3. OBJETO: O Termo Aditivo visa formalizar a alteração da Razão
Social e o endereço da empresa, constantes no preâmbulo do Contrato
de Aquisição de Materiais nº 011/2018, de REQUINTE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI – EPP para D’MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, situada na Avenida Torquato Tapajós, n.º 4503,
Sala 233 – Bairro Tarumã, CEP: 69041-025, conforme modificações
realizadas na 2ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade
Limitada, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas, em 14
de junho de 2019, sob o n.º 998163.
4. PRAZO: A vigência do Termo Aditivo terá início a partir da data de
sua assinatura, chegando ao seu termo final, juntamente com o término
do prazo do Contrato de Aquisição de Materiais nº 011/2018, em
17/09/2019.
5. FUNDAMENTO: O Termo Aditivo tem como fundamento o disposto
no artigo 54 caput da Lei nº 8.666/93 c/c artigos 1.150, 1.151 e 1.155 do
Código Civil, e será firmado com a anuência do Gestor da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, mediante
Despacho Autorizativo, às folhas 264, datado de 22/08/2019, bem como
manifestação da Assessoria Jurídica, por meio do Parecer n.º 169/2019
– ASJUR/SEMAD, às folhas 246 a 249, constantes nos autos do
Processo Administrativo n.º 2018/16330/16341/00023, que passam a
fazer parte integrante do presente Instrumento.
Manaus, 23 de agosto de 2019.

PORTARIA Nº 330/2019-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe confere
o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 73, inciso I,
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993;
CONSIDERANDO o que consta na Comunicação Interna
nº 160 – DIAG/DAFI, de 02/09/2019,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLVE:
I – DISPENSAR, a contar de 14.08.2019, o servidor abaixo
identificado, da Comissão de Recebimento Definitivo dos serviços
oriundos de licitações, dispensas e inexigibilidades, constituída pela
Portaria nº 288/2017-SEMAD de 04.07.2017, publicada no DOM Edição
nº 4160, de 06.07.2017.
MEMBRO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
SERVIDOR
MATRÍCULA
Robinson do Nascimento Macedo
131.158-1A

II – CONSIDERAR DESIGNADA, a contar de 14.08.2019,
a servidora abaixo nominada para exercer a função de que trata o inciso
precedente, em conformidade com o estabelecido no art.73, inciso I,
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93.

PORTARIA Nº 524/2019-DTRAB/SEMSA
DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de férias regulamentares.
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 Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº
1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções
de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por servidores
efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e
dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.
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RESOLVE:
CONSIDERAR DESIGNADO o servidor CRISTIANO DA
CONCEIÇÃO GARCIA VIANA, matrícula nº 127.410-4A, para responder
pelas atribuições de Função de Assessoria, simbologia FGS-5,
integrante da estrutura organizacional da SEMSA, no período de 09 a
18-9-2019, com direito à percepção da remuneração inerente ao
exercício da função, em substituição a titular KÁTIA CRISTINA MOTTA
FONTES, afastada em virtude de férias regulamentares.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 4 de setembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0672/2019-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro
de 2019,
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de
junho de 2007,
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº
2019.18000.18125.0.010043,
RESOLVE:
EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva,
investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo,
lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.
CARGA DOBRADA
Nº
1

SERVIDORA
FERNANDA REBECA ARAUJO DA SILVA

MATRÍCULA
121.244-3 A

EXCLUIR A CONTAR DE
28/08/2019

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
ÓRGÃO:
CARGO:
SITUAÇÃO:

ANGELA MARIA GOMES DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
( ) NOMEAR ( X ) EXONERAR ( ) ANUAL
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a
vida social.

RESOLUÇÃO Nº 013/CME/2019
APROVADA EM 25.07.2019

Art. 4º A carga horária mínima anual será de 800
(oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de
efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos estudos de
recuperação, quando houver.

Estabelece normas para o Credenciamento
de Instituições Educacionais, Autorização e
Renovação de autorização para o
funcionamento do Ensino Fundamental e
suas modalidades da rede Municipal de
Ensino de Manaus.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas
pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, de
07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007,
19/12/2006;

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n. 53 de

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n. 59 que dá
nova redação aos incisos I e VII do artigo 208, ao § 4º e caput do artigo
211 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 e seus incisos,
no artigo 18 e seus incisos, nos artigos 32, 33 e 34 da LDBEN n.
9.394/1996 e as Leis Federais n.11.114/2005 e n.11.274/2006;
CONSIDERANDO o Parecer nº 013/CME/2019 da lavra do
Conselheiro Tiago Lima e Silva aprovado em Reunião Ordinária do dia
25/07/2019,
RESOLVE:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidos critérios e normas para o
credenciamento de unidades de ensino, autorização e renovação de
autorização de funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades, da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.
Art. 2º O funcionamento regular das unidades de ensino
com oferta do Ensino Fundamental e suas modalidades da Rede Pública
Municipal de Ensino de Manaus dependerá de:
I - ato de criação do Poder Executivo Municipal;
II - autorização para o funcionamento do Ensino
Fundamental e suas modalidades;
III - renovação de autorização de funcionamento do Ensino
Fundamental e suas modalidades.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 3º O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de
9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos
de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade;

Art. 5º O Ensino Fundamental incluirá, pelo menos, uma
jornada diária de 4 (quatro) horas de trabalho efetivo em sala de aula,
sendo, progressivamente, ministrado em tempo integral, a critério da
Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 6º A oferta das modalidades de ensino
correspondentes ao Ensino Fundamental no que diz respeito à
Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena,
atenderá a normativas específicas.
Art. 7º As Propostas Pedagógicas das unidades de ensino
devem ser elaboradas e executadas de acordo com a Base Nacional
Comum Curricular - BNCC.
TÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO, DA AUTORIZAÇÃO E DA RENOVAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS
CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 8º As unidades de ensino da Rede Pública Municipal
de Ensino são consideradas credenciadas por Ato de Criação do Poder
Executivo Municipal, a partir da publicação do referido ato no Diário
Oficial do Município de Manaus – DOM/MAO.
Art. 9º As unidades de ensino da Rede Pública Municipal
de Ensino, por meio do seu representante legal, deverão instruir a
solicitação de Autorização de funcionamento apresentando:
I - requerimento contendo a identificação da unidade de
ensino e endereço;
II - ato de criação devidamente publicado no Diário Oficial
do Município de Manaus – DOM/MAO;
turno;

III - relação do quantitativo de estudantes por turma e

IV - quadro de pessoal técnico e administrativo,
especificando funções e comprovando a qualificação e habilitação
profissional;
V - indicação para Direção Escolar, em conformidade com
o Regimento Geral das unidades de ensino da Rede Pública Municipal
de Ensino;
VI - indicação para Secretaria Escolar, em conformidade
com o Regimento Geral das unidades de ensino da Rede Pública
Municipal de Ensino;
VII - quadro de pessoal docente com:
a) graduação em Normal Superior ou Pedagogia com
habilitação em anos iniciais do Ensino Fundamental;
b) graduação em curso de Licenciatura nas áreas
específicas do conhecimento, quando se tratar dos anos finais do Ensino
Fundamental;
c) no mínimo, formação em nível médio na modalidade

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação
de atitudes e valores;

normal.
VIII - calendário escolar;
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IX - estrutura curricular;

§ 2º Caso haja necessidade de ajustes na documentação,
a unidade de ensino terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da
data da ciência do relatório, para efetivá-los.

X - projeto político-pedagógico;
XI - regimento escolar;
XII - proposta curricular devidamente adequada às
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e à Base
Nacional Comum Curricular - BNCC.
Art. 10 Para os anos finais do Ensino Fundamental,
será exigido que a Biblioteca seja organizada com acervo
bibliográfico diversificado e atualizado, sob a responsabilidade
de bibliotecário ou auxiliar de biblioteca, em conformidade
com o Regimento Geral das unidades da Rede Pública Municipal de
Ensino.
CAPÍTULO II
RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 11 Quando se tratar de solicitação de Renovação de
Autorização de funcionamento do Ensino Fundamental e suas
modalidades, as unidades de ensino da Rede Pública Municipal de
Ensino deverão anexar:
I - requerimento contendo a identificação da unidade de
ensino e endereço;
II - resolução de autorização de funcionamento do curso;
III - relação do quantitativo de estudantes por turma e
turno;
IV - quadro de pessoal técnico e administrativo
especificando funções e comprovando a qualificação e habilitação
profissional;
V - quadro de pessoal docente com:
a) graduação em Normal Superior ou Pedagogia com
habilitação em anos iniciais do Ensino Fundamental;
b) graduação em curso de Licenciatura nas áreas
específicas do conhecimento, quando se tratar dos anos finais do Ensino
Fundamental;
normal.

c) no mínimo, formação em nível médio na modalidade

§ 3º O prazo constante no § 2º poderá ser prorrogado, por
igual período, desde que a unidade de ensino apresente, antes de
encerrado o prazo estabelecido, as justificativas, encaminhando-as à
presidência do Conselho para apreciação e manifestação.
§ 4º Finalizados os prazos concedidos e, atendidas as
diligências de forma total ou parcial pela unidade de ensino, a
Assessoria Técnica emitirá relatório final, em até 60 (sessenta) dias.
Art. 13 A Assessoria Técnica, após elaboração de relatório
final, encaminhá-lo-á à Secretaria Executiva para que esta realize a
distribuição do processo à Câmara de Ensino Fundamental e posterior
designação do Conselheiro Relator, para análise e deliberação do
mérito.
§ 1º O Conselheiro Relator, após examinar o relatório final
elaborado pela Assessoria Técnica, bem como a documentação
apresentada pela unidade de ensino, efetuará visita in loco, se
necessário, e emitirá parecer em até 4 (quatro) reuniões ordinárias, a ser
submetido ao Conselho Pleno, para fins de deliberação.
§ 2º Havendo decisão favorável, será emitido ato de
Autorização de funcionamento do curso, concedendo prazo de 6 (seis)
anos.
§ 3º No caso do atendimento parcial da unidade de ensino
quanto às exigências desta Resolução, será emitido ato de Autorização de
funcionamento do curso, com prazo estabelecido pelo Conselho Pleno.
§ 4º Na Renovação de Autorização de funcionamento de
curso, atendidos os critérios, será concedido prazo de 06 (seis) anos,
com permanente acompanhamento deste CME/MAO.
§ 5º A decisão do Conselho Pleno deverá ser comunicada
ao interessado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, mediante
ato legal, que será encaminhado à Secretaria Municipal de Educação de
Manaus - SEMED/MAO, para publicação no DOM/MAO.
TÍTULO V
DA INFRAESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 14 A construção, adaptação, reforma ou ampliação
das unidades de ensino pertencentes à Rede Pública Municipal de
Ensino deverá atender às normas e especificações técnicas.
Art. 15 O imóvel destinado ao funcionamento das unidades
de ensino deve ser adequado a essa finalidade e de acordo com as
especificidades da demanda atendida.

VI - calendário escolar;
VII - estrutura curricular atualizada;
VIII - projeto político-pedagógico atualizado;
IX - regimento escolar atualizado;
X - proposta curricular atualizada.
TÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA CREDENCIAMENTO,
AUTORIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 12 Durante a tramitação dos processos de
Credenciamento, Autorização e Renovação de Autorização de
Funcionamento do Ensino Fundamental, a Assessoria Técnica do
Conselho Municipal de Educação de Manaus - CME/MAO fará análise
da solicitação e realizará visita in loco.

Parágrafo único. Não se admitem dependências de
unidades de ensino comuns e/ou contíguas a domicílios ou a
estabelecimentos comerciais de qualquer natureza.
Art. 16 As dependências do imóvel deverão apresentar
condições adequadas à localização, ao acesso, à segurança, à
salubridade, ao saneamento, à conservação, à higiene, à sonorização, à
aeração e à iluminação natural e artificial, bem como possibilitar
acessibilidade para a locomoção de pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.
Art. 17 Os espaços internos e externos das unidades de
ensino devem ser adequados às atividades administrativas,
pedagógicas, recreativas, culturais e de serviços gerais e conter
estrutura que contemple:
I - espaço para recepção;
II - sala para professores e para coordenação pedagógica;

§ 1º Em até 60 (sessenta) dias, a Assessoria Técnica
emitirá relatório parcial, dando ciência à unidade de ensino dos ajustes
e/ou juntada de documentos a serem efetivados, se necessário.

secretaria;

III - sala para os serviços administrativos: diretoria e
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IV - depósitos para material didático-pedagógico, material
de limpeza, gêneros alimentícios e para equipamentos de Educação
Física;
V - espaços para atividades pedagógicas complementares,
como laboratórios, sala de recursos multifuncionais, auditório e outros;
VI - biblioteca;

I - à operacionalização da estrutura pedagógica;
II - à qualificação e habilitação profissional do quadro
técnico administrativo e docente, de acordo com o estabelecido nesta
resolução;
III - à aquisição de recursos didático-pedagógicos, de
acordo com a demanda atendida;

VII - salas de aula, respeitada a metragem mínima de 1m2
por estudante e 2,5 m2 para o professor;

IV - às condições dos espaços físicos quanto à
acessibilidade, as instalações e a adequação às suas finalidades;

VIII - espaços destinados à cozinha, ao refeitório e à área
de serviço que atendam às exigências de nutrição, saúde, higiene e
segurança;

V - ao estado de conservação dos equipamentos e
mobiliário escolar;

IX - área, preferencialmente coberta, para recreação e
prática de Educação Física, compatível com o quantitativo atendido em
cada turno de funcionamento da unidade de ensino;

VI - à atualização permanente dos registros de
escrituração escolar;
VII - à oferta de projetos e programas educativos.

X - banheiros específicos para atendimento de estudantes,
funcionários e para pessoas com deficiência e/ou com mobilidade
reduzida.
Parágrafo único. Os equipamentos e utensílios utilizados
no preparo e na distribuição da merenda escolar deverão estar
adequados às exigências de higiene, segurança e sob constante
manutenção.
Art. 18 Para efeito da garantia da qualidade do ensino, as
unidades de Ensino Fundamental e suas modalidades deverão atender
no mínimo:
I - quantitativo de vasos sanitários compatível com a
demanda atendida, obedecendo a proporção mínima de 1 (um) por cada
grupo de 40 (quarenta) estudantes;
II - mobiliários e banheiros destinados ao atendimento dos
estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental adequados à faixa etária;
III - condições básicas de acessibilidade e utilização de
todos os ambientes ou compartimentos para as pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas,
auditórios, espaços para recreação e prática de Educação Física,
laboratórios e banheiros;
IV - mobiliários e equipamentos adequados ao uso dos
estudantes atendendo aos aspectos da qualidade e funcionalidade;
V - instalações hidráulicas e elétricas em pleno estado de
funcionamento e sob contínua manutenção.
Art. 19 A relação adequada entre o número de estudantes
por turma e o número de professores das unidades de Ensino
Fundamental, deverá levar em conta as dimensões físicas das salas de
aula, as condições materiais, as necessidades pedagógicas, visando a
melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, considerando no
máximo:
I - 30 (trinta) estudantes para os anos iniciais;
II - 35 (trinta e cinco) estudantes para os anos finais.
Parágrafo único. As turmas devem ser organizadas de
modo a atender o público alvo da Educação Especial na perspectiva da
inclusão, em conformidade com a legislação que regula a matéria.
TÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 20 As unidades de ensino autorizadas serão
submetidas à avaliação periódica do CME/MAO, para verificação dos
padrões de qualidade e do cumprimento das exigências legais.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22 As unidades de ensino da Rede Pública
Municipal de Ensino que transferirem suas atividades para
outro imóvel e/ou alterarem a denominação, obrigam a
SEMED/MAO a encaminhar ao CME/MAO os seguintes
documentos:
ocorrida;

I - ofício dirigido ao CME/MAO informando a mudança
II – cópia do instrumento legal que consolidou a alteração.

Art. 23 A implantação de novas etapas e/ou modalidades
de ensino implicará nova solicitação de Autorização, a ser iniciada na
forma do artigo 9º, incisos VII a XII desta Resolução, com justificativa da
modificação.
Art. 24 No caso de encerramento definitivo da unidade de
ensino, a SEMED/MAO deverá encaminhar ao CME/MAO:
I - ato de extinção emitido pelo Poder Executivo Municipal;
II - ofício informando sobre o encaminhamento
dos arquivos documentais ao setor competente da SEMED,
que se responsabilizará pela guarda e expedição de
documentos;
III - ofício informando sobre a garantia de continuidade dos
estudos dos estudantes matriculados.
Parágrafo único. A SEMED/MAO deverá divulgar na
mídia local o encerramento das atividades da unidade de ensino, bem
como o destino do seu arquivo, assegurando o resguardo dos
documentos públicos de interesse da coletividade.
Art. 25 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho
Pleno do Conselho Municipal de Educação de Manaus.
Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Município de Manaus – DOM/MAO.
Art. 27 Revoga-se a Resolução n. 004/CME/2011
deste Conselho Municipal de Educação de Manaus e disposições em
contrário.
SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 25 de julho de 2019.

Art. 21 Ao CME/MAO compete verificar o cumprimento da
legislação educacional vigente, concernente:
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SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PROCESSO Nº. 2018/11908/11909/00043
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC E MANAUS SHOPPING SÃO JOSÉ
LTDA.
ASSUNTOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL/DISPENSA DE LICITAÇÃO
DESPACHO
Considerando o que consta do Processo n.º
2018/11908/11909/00043, de interesse da Secretaria Municipal da
Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC.
Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento
no Art. 24, inciso X da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, para locação de
imóvel comercial de propriedade do MANAUS SHOPPING SÃO JOSÉ
LTDA., localizado na Av. Cosme Ferreira, nº. 4605, sala 01, Bairro São
José Operário, CEP 69085-015, destinado a instalação e funcionamento
do Conselho Tutelar Zona Leste I.
À consideração da Senhora SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC,
solicitando ratificação.
Manaus, 04 de setembro de 2019.

Pelo exposto ratifico, nos termos do art. 26 da Lei n.º
8.666/93, a Dispensa de Licitação, atinente ao Processo n.º
2018/11908/11909/00043, no valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), pelo período de 12 (doze) meses.
Manaus, 04 de setembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo celebrado em 30.08.2019
ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2016.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio do Fundo
Municipal de Empreendedorismo e Inovação – FUMIPEQ vinculado à
Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação –
SEMTEPI e a empresa MERRONIT COMERCIAL LTDA.
3. OBJETO: Constitui o objeto do presente a prorrogação da vigência e
reajuste de valor do contrato de prestação de serviços de locação de 03
(três) veículos automotores com base no Índice Nacional de Preços do
Consumidor (INPC) ou seu substituto, correspondente a 3,05%, conforme
consta no processo administrativo nº 2019/12091/12103/00002.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a
quantia de R$: 53.267,76 (Cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e
sete reais e setenta e seis centavos).
5. Valor mensal: Fixa-se o valor mensal em R$ 4.438,98 (Quatro mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos)
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6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2019NE00029, de
26/08/2019, no valor de R$ 17.755,92 (Dezessete mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), à conta da seguinte
rubrica orçamentária: UO: 21701; Programa de Trabalho:
11.122.0011.2011.0000; Fonte: 02100000; Natureza Despesa: 33903918,
referente a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, restando o
valor de R$ 35.511,84 (Trinta e cinco mil, quinhentos e onze reais e
oitenta e quatro centavos) a ser empenhado no exercício de 2020.
7. PRAZO: Fica dilatado por mais 12 (doze) meses, a contar de 30 de
agosto de 2019.
8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II, § 2º da Lei nº 8.666 de 1993
c/c cláusula 15, do Edital do Pregão Presencial n° 088/2015-CML/PM c/c
cláusula XIV, II, “b” do Termo de Contrato inicial.

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA N.º 019/2019-GAB/IMMU
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que
lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus
c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de
julho de 2019;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados por órgãos e entidades quando da concessão de
descentralização de créditos orçamentários,

Manaus/AM, 30 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais),
conforme Anexo Único desta Portaria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
A C DE OLIVEIRA BRUNO - ME, torna público que recebeu
da SEMMAS, a LMO nº 303/2015-2 sob o processo nº. 2015.15848.
15875.0.000804, que autoriza a Atividade de SERVIÇO, com a finalidade
LAVANDERIA E TINTURARIA “BRUNO LAVANDERIA”, com validade
de 12 meses, sito na RUA 257, Nº 05, QD 443 – CONJUNTO NÚCLEO
23 – CIDADE NOVA – MANAUS-AM.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto custear despesas com folha de pagamento de estagiário,
referente ao período de julho e agosto de 2019 e que deverá ser
realizada pela Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS
SUPERVISIONADOS PELA SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2019.
Anexo Único da Portaria N° 0019/2019-GAB/IMMU
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011

ND
339039

FR
0210

Total:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 003/2017UEP/SEMINF, celebrado em 27.08.2019.
2.PARTES: Município de Manaus (UEP/SEMINF) e a empresa
CONSTRUTORA SOMA LTDA.
3.OBJETO: Dilatação do prazo do contrato original, referente a obra de
Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé
do Mindú,
de acordo com o Edital de Concorrência Pública nº.
006/2017-CML/PM e seus anexos.
4.PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 90 (noventa) dias
consecutivos.
5. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 § 1º. II da Lei 8.666/93 e Pareceres
nº. 016/2019-AJ/UEP/SEMINF e nº. 0294/2019-PA/PGM, constantes no
Processo Administrativo nº. 2019/17428/17609/00111.

R$
82.000,00
82.000,00

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 09 de Setembro de 2019

Manaus, 27 de agosto de 2019.

PORTARIA N.º 020/2019-GAB/IMMU
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que
lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus
c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de
julho de 2019;
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CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados por órgãos e entidades quando da concessão de
descentralização de créditos orçamentários,
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto custear despesas com combustível referente ao período de
julho e agosto de 2019 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora
Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2019.
Anexo Único da Portaria N° 0020/2019-GAB/IMMU
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011

ND
339039

FR
0210

Total:

PELA SEMAD, no valor total de R$ 14.600,00 (quatorze mil e
seiscentos reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto custear despesas com telefonia (fixa, móvel e MDM),
referente ao período de julho e agosto de 2019 e que deverá ser
realizada pela Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS
SUPERVISIONADOS PELA SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 1º de julho de 2019.
Anexo Único da Portaria N° 0021/2019-GAB/IMMU
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011

ND
339039

FR
0210

R$
14.600,00
14.600,00

Total:

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

R$
44.000,00
44.000,00

Manaus, 09 de Setembro de 2019

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº. 029/2019 – GAB/IMMU
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que
lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus
c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de
julho de 2019;

Manaus, 09 de Setembro de 2019

CONSIDERANDO, o disposto na Lei nº 2.292, de 28 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre os Serviços de Transporte
Individual de Passageiros em veículos de aluguel na cidade de Manaus;
PORTARIA N.º 021/2019-GAB/IMMU
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que
lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus
c/c Decreto publicado no Diário Oficial do Município nº 4648, de 29 de
julho de 2019;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de
30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem
observados por órgãos e entidades quando da concessão de
descentralização de créditos orçamentários,
CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS

CONSIDERANDO, o Decreto nº 4.037, de 23 de março de
2018, que regulamenta o Serviço de Transporte Individual de
Passageiros em Veículos de Aluguel, denominado Mototáxi, na cidade
de Manaus;
RESOLVE:
l – CONSTITUIR comissão com o objetivo de realizar
estudo para definir e formatar prioridades visando a melhoria do Serviço
de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel,
denominado Moto táxi, composta pelos representantes abaixo
relacionados:
Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU
Maria do Perpétuo Socorro da Silva Lima
Jamily Campelo de Souza
Luciane Alcântara Bezerra
Antônia do Rosário Rebelo Oliveira
Sandro Moacir Correia de Araújo
Stanley Almeida Ventilari
Representante do Sindicato de Mototaxistas
Anderson da Silva Souza
Elias Ricardo Castro Schwenck
Alcicley Ferreira Pessoa
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Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019
Rodinei Moura Ramos
Manoel Felipe Silva Ferreira
Cezar da Silva Santos
Alexandre Soares Gomes

Membro
Membro
Membro
Membro

ll – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a
conclusão dos trabalhos;
III – RATIFICAR que os membros da presente comissão
não serão remunerados, sendo as atividades desenvolvidas
consideradas de relevante interesse público.
publicação.

IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.
Gabinete do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana IMMU, em Manaus, 02 de setembro de 2019.

preventiva da porta automática desta Manaus Previdência, por mais 12
(doze) meses, a contar de 03/09/2019, bem como a supressão de
50,82% (cinquenta vírgula oitenta e dois por cento), devido a supressão
do serviço de manutenção corretiva. Dessa forma, o valor contratual
passará de R$ 4.595,60 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e
sessenta centavos) para R$ 2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta
reais);
4. VALOR TOTAL: O valor global do presente Termo Aditivo importa a
quantia de R$ 2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais);
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo Aditivo foram empenhadas por intermédio da Nota de Empenho
N.° 2019NE00397, de 27 de agosto de 2019, no valor de R$ 565,00
(quinhentos e sessenta e cinco reais), para atender o período de
setembro a dezembro de 2019, ficando o saldo remanescente para o
exercício subsequente, conforme Cronograma de Desembolso e
liberação de cotas orçamentárias, à conta da rubrica orçamentária:
63201; 09.122.0011.2011.0000 – Contratação de Serviços para
Manutenção Funcional; 02620001 – Taxa de Administração – PPREV;
3.3.90.39.16 – Manutenção E Conservação De Bens Imóveis;
6. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o dia 03/09/2020, a
contar de 03/09/2019, sendo a publicação do Extrato no Diário Oficial de
Manaus condição indispensável para sua eficácia.
Manaus (AM), 02 de setembro de 2019.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
ÓRGÃO: IMMU
SERVIDOR: MANOEL DE CASTRO PAIVA
CARGO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE
URBANA – IMMU.
SIT: ( X ) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL
DECRETO DE 29/07/2019
DOM Nº 4648, DE 29/07/2019
01 UNIDADE HABITACIONAL DE 150,00 M² DE ÁREA, SITUADO NA RUA FERREIRA
PENA, Nº 700, APTO Nº 1.002, CONDOMÍNIO SÃO JOÃO DEL REY – CENTRO,
MANAUS/AM, COM VALOR DE MERCADO AVALIADO EM R$ 680.000,00
(SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS).
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DECRETO
N. 3.984, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018 E SUAS ALTERAÇÕES.
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Delegados do Município de Manaus/AGEMAN autoriza a concessão
de diárias aos seguintes servidores:

MANAUS PREVIDÊNCIA

Cristiane Barbosa Rodrigues. Cargo: Assessor Técnico II. Matricula:
133.505-7 B. Destino: Maceió/AL. Período: 13 a 16/08/2019. N.º de
diárias: 04.

EXTRATO

Debora da Costa Carvalho. Cargo: Assessor II. Matrícula: 133.932-0 A.
Destino: Maceió/AL. Período: 13 a 16/08/2019. N.º de diárias: 04.

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2018, a
contar de 03/09/2019;

Objetivo: Participação no XI Congresso Brasileiro de Regulação e 5ª
Expo/ABAR, para Apresentação de Trabalhos Científicos representando
a AGEMAN e no Curso Acertar.

2. CONTRATANTES: MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n.º
07.637.990/0001-12, sediada na Av. Constantino Nery, 2480, Bairro
Chapada, CEP 69.050-001, nesta cidade e E.S.S. COSTA-ME,
localizada na Rua Desembargador Gaspar Guimarães, n° 11 – Parque
10 de Novembro, CEP 69.050-66, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.179.776/0001-60;
3. OBJETO: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2018, referente à
contratação de empresa especializa no serviço de manutenção
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Manaus, 02 de setembro de 2019.

Manaus, terça-feira, 10 de setembro de 2019

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E
SERVIÇOS COMUNS torna pública, para conhecimento dos
interessados, a abertura da CONCORRÊNCIA N. 013/2019 - CML/PM
(SEMCOM), que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS)
AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE PUBLICIDADE, DOS TIPOS INSTITUCIONAL,
UTILIDADE PÚBLICA, MERCADOLÓGICA E LEGAL, POR MEIO DE
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA E DO
TIPO MELHOR TÉCNICA PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE
MANAUS, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1° DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA”, que será realizada no dia 04/11/2019, às 09h00 (horário
local).
O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia
17/09/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, localizada na Avenida Constantino Nery n.
4080 – Chapada, no horário das 8 às 14 horas (horário local), de
segunda-feira à sexta-feira.

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
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 nova documentação de Habilitação e
Resultado Final da Licitação referente à TOMADA DE PREÇOS N.
015/2019 – CML/PM, cujo objeto refere-se à “CONSTRUÇÃO DE
GALERIA PRÉ-MOLDADA, AV. AUTAZ MIRIM, PARA O PROGRAMA
DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ DO MINDÚ,
LOCALIZADO NO PARQUE LINEAR DO MINDÚ – MANAUS/AM”.
LICITANTE INABILITADA: METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS
E COMÉRCIO LTDA.
RESULTADO FINAL: LICITAÇÃO FRACASSADA
A Ata do Julgamento da nova documentação de
Habilitação e Resultado Final da Licitação, 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, telefones (92) 3215-6376
ou 3215-6333.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

Telefones para informações: (92) 3215-6375 / 6376.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, RESULTADO FINAL DA FASE DE
HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da
PREFEITURA DE MANAUS torna público, para conhecimento dos
interessados, a LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL - LPN N. 004/2019 –
(SEMED) CML/PM.
Objeto: Construção da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Divino Pimenta Faleiros
A licitação será realizada mediante os procedimentos de
Licitação Pública Nacional competitiva especificados nas Políticas para
Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo BID, estando aberta a
licitantes de todos os países conforme definido nas diretrizes.
Entrega das propostas: a partir da publicação até 14/10/2019 às 10h00
(horário local).
Data e Horário da abertura das propostas: 14/10/2019 às 10h00
(horário local).
O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia
12/09/2019 no site sistemas.manaus.am.gov.br ou na COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 –
Chapada, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira,
telefone (92) 3215-6375 / 6376.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
o Resultado do Julgamento dos Recursos Administrativos, Resultado
Final da Fase de Habilitação e Abertura das Propostas de Preços das
licitantes habilitadas na CONCORRÊNCIA N. 008/2019 – CML/PM, cujo
objeto é RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, REQUALIFICAÇÃO SOCIAL E
URBANÍSTICA DO IGARAPÉ DO MINDÚ – PARQUE LINEAR I
(SEMINF).
HABILITADAS: STER ENGENHARIA LTDA. e
CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA.

METACON

INABILITADA: LOPES E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA.
Ficando, portanto, à abertura das Propostas de Preços,
das licitantes habilitadas, marcada para o dia 13/09/2019 às 12h30
(horário local).
A Ata com o Resultado do Julgamento dos Recursos
Administrativos e Resultado Final da Fase de Habilitação encontra-se à
disposição dos interessados na Comissão Municipal de Licitação, Av.
Constantino Nery, n. 4080 – Chapada, no horário das 8h às 14h (horário
local), de segunda-feira a sexta-feira, telefones (92) 3215-6376 ou
(92) 3215-6333.
Manaus, 09 de setembro de 2019.

Manaus, 09 de setembro de 2019.
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