Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020.
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Poder Executivo
LEI Nº 2.652, DE 12 DE AGOSTO DE 2020
TOMBA, por interesse histórico e cultural, o
imóvel da sede do Nacional Futebol Clube e
dá outras providências.
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de
Manaus,

CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de
10-08-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da
Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, o servidor TARCÍSIO NUNES DE LIMA do
cargo de Assessor Técnico III, simbologia DAS-1, integrante da estrutura
organizacional da CASA CIVIL.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu
sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1.º Fica tombado, por interesse histórico e cultural, o
imóvel da sede do Nacional Futebol Clube, situado na Rua São Luís, n.
230 – Adrianópolis, CEP 69.057-250, Manaus - Amazonas.
Art. 2.º Em decorrência do tombamento efetuado por esta
Lei, ficam vedadas a demolição e a descaracterização da edificação,
sendo admitida a utilização da sede apenas para fins educacionais,
artísticos, históricos e/ou culturais.
Art. 3.º Para os fins dispostos nesta Lei, o Poder Executivo
Municipal, por meio do órgão responsável pela proteção do patrimônio
histórico e cultural, inscreverá o imóvel tombado em livro próprio de
tombos dos bens culturais do Município de Manaus, que, após a
publicação desta Lei, estabelecerá os atos necessários à conservação
estética, histórica e natural do imóvel tombado.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2020
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 EXONERADO, a contar de 01-08-2020,
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 MYCHELL MAX SOUZA LOPES do cargo de
Assessor I, simbologia CAD-3, integrante da estrutura organizacional da
CASA CIVIL;
II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 03-08-2020,
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 WILDSON
CUNHA DA SILVA 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.

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2020
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 requerimento do servidor abaixo
identificado;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.008260 (Siged) (Volume 1), resolve

Manaus, 12 de agosto de 2020.

Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

400 (quatrocentas) vagas e Formação de Cadastro Reserva para os
Profissionais do Magistério, cargos de Professor Nível Superior da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, especificamente
quanto à nova classificação final dos candidatos relacionados no Anexo
Único deste Decreto.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor abaixo
identificado;

Manaus, 12 de agosto de 2020.

COSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.752/2020 –
DTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.008157 (SIGED) (Volume 1),
RESOLVE:
I – EXONERAR, a pedido, a contar de 15-08-2020, nos
termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, o servidor RAIMUNDO DARLAN RIBEIRO BERNARDO do
cargo de Chefe de Setor de Transporte Terrestre do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, simbologia SGAS-2, integrante
da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
SEMSA;
II – NOMEAR, a contar de 17-08-2020, 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 MANOEL CLAUDIONOR
BEZERRA DE QUEIROZ JÚNIOR para exercer o cargo mencionado no
inc. I deste Decreto, 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.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

ANEXO ÚNICO
CARGO: P01 – PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (1º AO 5º ANO)
DDZ OESTE
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
AILANIA DA SILVA LIMA
702.111-9
373º
CARGO: P02 – PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO INFANTIL)
DDZ OESTE
CANDIDATO
INSCRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
JANE DEMETRIA BARBOSA DA SILVA
751.551-0
856º

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2020
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 EXONERADO, a contar de 01-08-2020,
nos termos do art. 103, inc. I, § 1°, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Manaus, o servidor HÉLIO LUIZ SANTANA DE OLIVEIRA do cargo de
Assessor III, simbologia CAD-1, integrante da estrutura organizacional
da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF;

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 128, inc. I da Lei Orgânica do Município de Manaus,
relacionadas;

II – CONSIDERAR NOMEADO, a contar de 03-08-2020,
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 ROBSON
EMERSON VIEIRA DO VALE para exercer o cargo mencionado no inc. I
deste Decreto, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, objeto da Lei nº 2.340,
de 17-09-18.

CONSIDERANDO os requerimentos das senhoras abaixo

Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto datado publicado na Edição
nº 4.793 do Diário Oficial do Município de 06-03-2020, que nomeou os
candidatos aprovados no Concurso Público, Edital nº 001/2017 da
Prefeitura Municipal de Manaus – Secretaria Municipal de Educação;
CONSIDERANDO
o
Parecer
P.PESSOAL/PGM, utilizado em situação análoga;

nº 074/2008

–

CONSIDERANDO o Memorando nº 057/2020 da Comissão
de Investidura da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.092/2020 –
SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.008126 (Siged) (Volume 1), resolve
DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2020
ALTERAR o Decreto datado de 18-04-2018, republicado
na Edição nº 4.349 do Diário Oficial do Município de 23-04-2018, que
homologou o Resultado Final do Concurso Público – Edital nº 001/2017
– Prefeitura de Manaus, 21 de novembro de 2017, para provimento de

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que
lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
resolve
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
CONSIDERAR NOMEADA, a contar de 03-08-2020, 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 JOANA D’ARC
AGUIAR PORTELA para exercer o cargo de Assessor Técnico II,
simbologia DAS-2 integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, objeto
da Lei nº 2.340, de 17 de setembro de 2018.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Professor de Nível Superior, matrícula nº 102.342-0 B, integrante do
quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED para a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS – ALEAM, sem ônus para o órgão de origem;
II – ESTABELECER, nos termos do § 2º do art. 17 da
Lei nº 870, de 21-07-2005, combinado com os artigos 13, 32 e 34, todos
da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31-03-2009, que a
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas proceda ao desconto,
recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias devidas à
MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV, bem como com os valores
correspondentes à contribuição patronal;
III – DETERMINAR que, caso o órgão cessionário não
efetue o repasse das contribuições previdenciárias ao órgão gestor do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dentro do prazo legal,
ficará ao encargo do cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais
valores, conforme o § 1º do art. 32 da Orientação Normativa MPS/SPS
nº 02, de 31-03-2009, combinado com o art. 1º da Lei nº 1.724, de 3004-2013.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de agosto de 2020.

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.399/2020
PRORROGA disposição de servidor 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. 111, inc. I, da LOMAN, e o art. 62,
inc. I, § 3º da Lei nº 1.126, de 06-06-2007, modificada pela Lei nº 1.412,
de 20-01-2010, art. 1º, inc. III, da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, art. 1º,
inc. II, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto
nº 2.802, de 30-05-2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 077/2020 –
GP/ALEAM, subscrito pelo Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas, que solicita a prorrogação da disposição do
servidor adiante identificado;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 385.03.2020 –
ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na
integralidade pela Secretária Municipal de Educação;
CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para
elaboração e publicação por intermédio do Ofício nº 2053/2020 –
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;
CONSIDERANDO as publicações das Portarias por
Delegação nº 8.025/2016, Edição nº 3991 do DOM de 18-05-2018,
nº 14.692/2018, Edição 4373 do DOM de 30-05-2018, nº 18.293/2019,
Edição 4601 do DOM de 21-05-2019;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.003627,

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.400/2020
ALTERA Portaria por Delegação 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 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 encaminhamento dos autos por
intermédio do Ofício nº 4678/2020 – SEMED/GSAF, subscrito pelo
Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18000.19320.0.001146, resolve
ALTERAR a Portaria por Delegação nº 20.782/2020,
publicada na Edição 4858 do DOM de 09-06-2020, que concedeu
Licença Para Tratar de Interesse Particular à servidora VÔNIA YARA DE
OLIVEIRA LIMA, Professor Nível Superior, integrante do quadro de
pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, para
retificar a matrícula que passa a ser nº 114.967-9 A, mantendo-se
inalterados os demais termos da Portaria.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 12 de agosto de 2020.

RESOLVE:
I – CONSIDERAR PRORROGADOS, no período de 22-04
a 31-12-2020, os efeitos da Portaria por Delegação nº 4.807/2015,
Edição 3629 do DOM de 15-04-2015, alterada pela Portaria por
Delegação nº 6.394/2015, Edição 3748 do DOM de 07-10-2015, que
autorizou a disposição do servidor ALEXANDRE DIAS BARBOSA,
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

FISCAL SUPLENTE
Fábio Otino de Castro Freitas – Matrícula n. 126.720-5C
II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar de 2 de março de 2020.

PORTARIA Nº 025/2020 - GS/SEMCOM

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 128, II, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS;

Manaus, 11 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o que dispõe a Comunicação Interna
nº 005/2020, Gabinete da Secretária Municipal de Comunicação;
RESOLVE:
I - DISPENSAR, a contar de 11.08.2020, da Função
Gratificada especificada da Secretaria Municipal de Comunicação –
SEMCOM, o servidor abaixo relacionado, pertencente ao quadro de
Pessoal Permanente da Prefeitura de Manaus.
LEONARDO RODRIGO FREITAS FIERRO
Matrícula 119.725-8 F
Chefe Setor, simbologia FG-02.

PORTARIA Nº 086/2020 – GS/SEMEF
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, na competência que lhes
conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus; e

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

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

Manaus, 10 de agosto de 2020.

RESOLVE
I - ALTERAR a Comissão para acompanhamento e
fiscalização de compras, materiais e equipamentos, , instituída por meio
da Portaria nº 255/2018-GS/SEMEF, republicada no Dom edição
nº 4445, de 20 de setembro de 2018, alterada pela Portaria nº 061/2019,
republicada no Dom edição nº 4553, de 11 de março de 2020, que passa
a ser composta pelos servidores abaixo relacionados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTARIA Nº 085/2020 – GS/SEMEF
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF, na competência que lhes
conferem os artigos 86, Inciso IV e 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 73 e seus
respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93;
RESOLVE

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

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

MEMBROS DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
Márcio Magalhães de Souza - Matrícula n. 070.539-0C
Francirlane França da Matta – Matrícula n. 130.500-0A
Paulo Júnior Campos Eliziário - Matrícula n. 084.648-1A
Raimundo Nonato Gomes Lopes – Matrícula n. 011.450-2A
Wallace Henrique Soares de Carvalho – Matrícula n. 107.539-0C
Alessandro Rios Monteiro do Carmo - Matrícula n. 106.895-4H
Neander Raposo Buzaglo – Matrícula n. 089.922-4A (suplente)
Manoel Miranda da Silva Júnior – Matrícula n. 130.655-3B (suplente)

II – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta
Portaria praticados a contar da data de publicação.
Cumpra-se, registre-se e publique-se.

I - ALTERAR a Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 009//2017SEMEF/VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente à
prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, treinamento,
atualização, suporte técnico da Solução de Licenciamento Integrado
Municipal – SLIM, por meio da ampliação das funcionalidades do
Sistema Integrador Estadual da Redesim (SigFacil), customizadas para a
Prefeitura de Manaus, visando atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno –
SEMEF, constituída por meio da Portaria nº 073/2019-GS/SEMEF,
publicada no Dom edição nº 4553, de 11 de março de 2019, que passa a
ser composta pelos servidores abaixo relacionados.
GESTOR DO CONTRATO
Alain Gian Ribeiro da Costa – Matrícula n. 124.296-2C
FISCAL TÉCNICO
Cândido Antônio Freitas Areas – Matrícula n. 135.084-6A
FISCAL REQUISITANTE
Sandra Maria Dias Dantas – Matrícula n. 012.856-2A
FISCAL ADMINISTRATIVO
Keyla Ahnizeret da Silva Cunha – Matrícula n. 081.974-3B

Manaus, 11 de agosto de 2020.

AVISO DE PENALIDADE
A Secretária Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação, em estrita atuação ao que disciplina a Seção VI – Da
Decisão, parágrafos 1° e 2°, do art. 19, da Lei Municipal nº 2.442, de 28
de maio de 2019 e considerando o teor do Processo Administrativo
nº 2020.11209.11210.0.010800 - SIGED, torna público a aplicação à
empresa AM MEDICAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na Rua São Paulo
de Olivença, 8, Galpão 004,São Francisco Manaus/AM, inscrita no CNPJ
sob o nº 06.209.557/0001-13, a pena de IMPEDIMENTO DE LICITAR E
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MANAUS, PELO PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES.
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
Desta decisão cabe recurso nos termos do art. 24, caput,
da Lei Municipal nº 2.442, de 28 de maio de 2019, ficando franqueada a
solicitação de cópia dos autos do referido processo, assim como a sua
interposição, por meio do e-mail yaramerlo@gmail.com, de segunda a
sexta-feira, das 08h às 17h.
Manaus, 11 de agosto de 2020.

destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Gestão – SEMAD.
4. FUNDAMENTO: A rescisão tem como fundamento o art. 79, inciso II,
da Lei n.º 8.666/93, Parecer Jurídico nº 174/2020-ASJUR/SEMAD, de
18/06/2020, às folhas 438 a 452, Despacho de Autorização do Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, às folhas 462, nos
termos e justificativas presentes no Processo Administrativo n.º
2020.16330.16343.0.000133 SEMAD/SIGED, (conversão do processo
físico nº 2016/16330/16343/00016 em eletrônico).
Manaus (AM), 09 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
(*) EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços n.º 009/2019-SEMAD, celebrado em 13/01/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a
empresa PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
3. OBJETO: Exclusão do Gerenciamento de Margem Consignável na
Folha de Pagamento dos Servidores Públicos do Município de Manaus
do Fornecimento de Serviços de Execução de Sistemas PRODAM-RH.
4. PRAZO: O prazo de vigência do Termo Aditivo será a partir da sua
assinatura e chegará ao seu termo final juntamente com o término da
vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 009/2019, em
04/06/2020.
5. FUNDAMENTO: O Termo Aditivo tem como fundamento o art. 65,
inciso I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93, sendo firmado com anuência do
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão,
mediante Despacho Autorizativo, datado de 10/01/2020, bem como
manifestação da Assessoria Jurídica, por meio do Parecer nº 034/2020 –
ASJUR/SEMAD, todos constantes no Processo Administrativo
nº 2019/16330/16347/00001.
Manaus, 13 de janeiro de 2020.

(*) Republicado por haver saído com incorreções, no DOM Edição nº 4786, de
21/02/2020.

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de
Locação de Imóvel nº 005/2016, celebrado em 09/07/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD e a
empresa Onerom Manaus Ltda.
3. OBJETO: As partes resolvem rescindir amigavelmente o Termo de
Contrato de Locação de Imóvel nº 005/2016, na forma disposta no inciso
II, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, referente ao imóvel situado à Rua São
Luís, 416, Adrianópolis, matrícula nº 35.314, Ficha 01 a 03, do Livro nº 2,
Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras – 1º Ofício da
Comarca de Manaus, que constitui parte integrante do presente ajuste,
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § parágrafo
único da Lei Municipal nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 022/2020, celebrado em
15/06/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa IIN
TECNOLOGIAS LTDA.
3. OBJETO: Contratação de empresa, em caráter emergencial,
especializada na prestação de serviços de locação, instalação,
configuração, desinstalação, integração, operação, manutenção e
fornecimento de um Centro de Comando de Operações de Segurança,
com Sistemas de Monitoramento, Identificação e Controle de Acesso,
sistemas de alerta de segurança por smartphone destinados à Clínica da
Família Carmem Nicolau desta SEMSA.
4. VALOR GLOBAL: R$ 450.621,00 (quatrocentos e cinquenta mil,
seiscentos e vinte e um reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob a Nota nº 2020NE01902 de 20/05/2020,
à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 10.305.0151.1096.0000
01000001 33903977, no valor de R$ 136.549,66 (cento e trinta e seis
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos),
ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente.
6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 6 (seis)
meses, a contar de 20.05.2020.
Manaus, 15 de junho de 2020.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 700.800,00 (setecentos mil e
oitocentos reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto o pagamento de telefonia para manutenção das Unidades
Escolares, Sede e demais Unidades Administrativas da SEMED (área
urbana e rural), no período de maio a novembro/2020, conforme Ofício
nº 02702/2020 - SEMAD 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 01 de julho de 2020.
Anexo Único da Portaria nº 0497/2020-SEMED/GS
Nº
01
02
03

F
12
12
12

SF
361
365
361

P
0118
0066
0051
Total:

A
2175
2087
2130

ND
339039
339039
339039

FR
0101
0101
0101

R$
105.120,00
175.200,00
420.480,00
700.800,00

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

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão ao Contrato nº. 009/2019,
celebrado em 05/08/2020.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa FSB CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
3. OBJETO: Rescisão do Contrato n.º 009/2019, cujo objeto é o Serviço
de adequação do prédio para implantação da UBS S-07 e Farmácia
Gratuita/SEMSA, localizado na rua Com. Alexandre Amorim, 330 –
Bairro Aparecida - Manaus/AM.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 78, inciso XII e Art. 79, I da Lei
nº 8.666/93.
5. VIGÊNCIA: O presente Termo de Rescisão terá seus efeitos contados
a partir de 05.08.2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 0498/2020-SEMED/GS

Manaus, 05 de agosto de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de
30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados
por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de
créditos orçamentários,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § parágrafo
único da Lei Municipal nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 0497/2020-SEMED/GS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 737.130,00 (setecentos e trinta e
sete mil cento e trinta reais), conforme Anexo Único desta Portaria.

DOM | Edição 4903 | Página 6

Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
Art. 2º A descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto o pagamento de despesas com Estagiários para
manutenção das Unidades Escolares, Sede e demais Unidades
Administrativas da SEMED (área urbana e rural), no período de agosto a
dezembro/2020, conforme Ofício nº 02829/2020 - SEMAD 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 01 de julho de 2020.
Anexo Único da Portaria nº 0498/2020-SEMED/GS
Nº
01

F
12

SF
361

P
A
0118
2174
Total:

ND
339039

FR
0101

R$
737.130,00
737.130,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 06 de agosto de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA Nº. 119/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;
RESOLVE:

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de paralisação/Suspensão ao contrato
nº 006/2018, celebrado em 12/11//2018, referente ao processo
nº 2017/4114/4147/10561 Contratação de Serviço de Construção de
Centro Integrado Municipal de Educação – CIME.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED e CONSTRUTORA
PROGRESSO LTDA.
3. OBJETO: O Presente Termo de Paralisação decorre da solicitação da
contratada, para paralisar o contrato nº 006/2018, por tempo
indeterminado a contar de 13/04/2020, a administração municipal se viu
obrigada a Paralisar/Suspender a Ordem de Serviços de execução da
obra referente ao contrato acima descrito por acordo com a
CONTRATADA, devido a pandemia de Coronavírus que assola o mundo
e está provocando atrasos e cancelamento no fornecimento e devido a
instalação do hospital de campanha por parte da Prefeitura Municipal de
Manaus no local.
Manaus, 13 de fabril de 2020.

Art. 1º – DESIGNAR a servidora Valdinéia Santos
Corrêa – matrícula nº. 086.119-7B, e inscrito no CPF sob o nº.
583.860.172-87, para a função de Gestor da Parceria celebrada entre
o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a Organização da
Sociedade Civil, INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA
AMAZÔNIA PRO -MENOR DOM BOSCO, que tem por objeto o
repasse de recurso financeiro no valor de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), oriundo das Emendas Parlamentares nº.
053/2019, 064/2019, 141/2019, 189/2019 e 247/2019, pelo período de
06 (seis) meses, para o projeto: “Inclusão Socieducativa e
Fortalecimento de Vínculos”, tudo na forma do Plano de Trabalho
apresentado pela organização da sociedade civil e juntado ao
Processo n°. 2020.29000.29078.0.00327.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;
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VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
publicação.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

enfretamento dos problemas relativos ao consumo de drogas e à
violência no espaço escolar e comunitário, tudo na forma do Plano de
Trabalho apresentado pela organização da sociedade civil e juntado ao
Processo n°.2020.29000.29078.0.000306.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;

PORTARIA Nº. 130/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhes conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;

VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;
RESOLVEM:
Art. 1º – DESIGNAR o servidor Daniel Palheta FerreiraMatrícula nº. 099.918-0D, e inscrito no CPF sob o nº.626.520.012-72,
para a função de Gestor da Parceria celebrada entre o Município de
Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC, por intermédio do Fundo Municipal Antidrogas e a
Organização da Sociedade Civil, ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD
AMAZONAS - AAPAM, tem como objeto o repasse de recurso financeiro
oriundo de Emenda Parlamentar nº 216/2019, destinada à referida
instituição no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o projeto
“Proteção Social Básica – Fortalecimento das Ações do Programa
Educacional de Resistência à Drogas”, pelo período de 06 (seis) meses,
cujo objetivo é implantar e desenvolver ações de caráter educativo,
preventivo e social, direcionadas a criança e adolescentes do 5º e 7º ano
das escolas da rede municipal de ensino, tendo como foco o

PORTARIA Nº. 132/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhes conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
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CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;
RESOLVEM:
Art. 1º – DESIGNAR o servidor Daniel Palheta Ferreira Matrícula nº. 099.918-0D, e inscrito no CPF sob o nº. 626.520.012-72, para
a função de Gestor da Parceria celebrada entre o Município de Manaus,
através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania
– SEMASC, e a Organização da Sociedade Civil, ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL E BENEFICENTE PÃO DA VIDA - NACER, objeto o
repasse de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar n.º 49/2019,
no valor R$30.000,00 (trinta mil reais), destinada à referida instituição para
a execução do projeto “Papo Reto: Prevenção Itinerante”, pelo período de
05 (cinco) meses, cujo objetivo é oferecer ações socioeducativas que
contribuam para preservação da integridade e autonomia das crianças e
adolescentes, contribuindo para mudança de paradigmas, assim sendo
previne a reincidência de violação de direitos. A longo prazo busca ofertar
acesso a diversas políticas públicas que favoreçam a inclusão dos
participantes e o envolvimento ativo dos pais e/ou responsáveis e da
comunidade em geral, conforme Plano de Trabalho, referente ao Processo
nº. 2020.29000.29078.0.000321.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:

PORTARIA Nº. 134/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhes conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de aprimoramento,
monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida
sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade por intermédio das
Organizações da Sociedade Civil, mediante parcerias;
RESOLVEM:

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;
VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;

Art. 1º – DESIGNAR o servidor Daniel Palheta FerreiraMatrícula nº. 099.918-0D, e inscrito no CPF sob o nº.626.520.012-72,
para a função de Gestor da Parceria celebrada entre o Município de
Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC, e a Organização da Sociedade Civil,
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA COM HIV – CASA VHIDA, que
tem por objeto o repasse de recurso financeiro oriundo da Emenda
Parlamentar n.º 231/2019, no valor R$30.000,00 (trinta mil reais),
destinada à referida instituição para a execução do projeto “Promovendo
a Vhida”, pelo período de 04 (quatro) meses, tudo na forma do Plano de
Trabalho apresentado pela organização da sociedade civil e juntado ao
Processo n°.2020.29000.29078.000310.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;

Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.

III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;

Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.

IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

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

V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;

publicação.

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

VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;

Manaus, 12 de agosto de 2020.

.

Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
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Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
publicação.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;
VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.

PORTARIA Nº. 149/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;
RESOLVEM:
Art. 1º – DESIGNAR o servidor Daniel Palheta Ferreira–
matrícula nº099.918-0D, e inscrito no CPF sob o nº. 626.520.012-72,
para a função de Gestor da Parceria celebrada entre o Município de
Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a Organização da Sociedade Civil, INSTITUTO
SOLIDÁRIOS DO AMAZONAS, que tem por objeto o repasse de
recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar nº 204/2019, no valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a execução do projeto:
“Família Por Um Fio”, tudo na forma do Plano de Trabalho apresentado
pela organização da sociedade civil e juntado ao Processo n°.
2020.29000.29078.0.000293.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;

PORTARIA Nº. 150/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;
CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;
RESOLVEM:
Art. 1º – DESIGNAR a servidora Valcinéia dos Santos
Corrêa – matrícula nº086.119-7B, e inscrita no CPF sob o nº.
583.860.172-87, para a função de Gestor da Parceria celebrada entre o
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Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania – SEMASC e a Organização da
Sociedade Civil, INSTITUTO AMIGOS DA FAMÍLIA E DA ESCOLA –
IAFE, que tem por objeto o repasse de recurso financeiro oriundo da
Emenda Parlamentar nº 245/2019, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) para o projeto: “SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, tudo na forma do Plano de
Trabalho apresentado pela organização da sociedade civil e juntado ao
Processo n°. 2020.29000.29078.0.000343.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;
VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de aprimoramento,
monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida
sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade por intermédio das
Organizações da Sociedade Civil, mediante parcerias;
RESOLVEM:
Art. 1º – DESIGNAR o servidor Daniel Palheta Ferreira Matrícula nº. 099.918-0D, e inscrito no CPF sob o nº. 626.520.012-72,
para a função de Gestor da Parceria celebrada entre o Município de
Manaus, através da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC, e a Organização da Sociedade Civil, Obra Social
Nossa Senhora da Gloria - Fazenda Esperança, objeto o repasse de
recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar n.º 122/2019, no
valor R$20.000,00 (vinte mil reais), destinada à referida instituição para a
execução do projeto “Resgatando a Esperança”, pelo período de 03
(três) meses, cujo objetivo é o fortalecimento das redes de atenção
psicossocial afetando serviços de acolhimento voltados as pessoas com
transtornos relacionados ao uso, abuso e/ou dependência de
substâncias psicoativas, conforme Plano de Trabalho, referente ao
Processo nº. 2020.29000.29078.0.000348.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;

Manaus, 12 de agosto de 2020.

VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
PORTARIA Nº. 151/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhes conferem o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
publicação.

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

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

CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;

DOM | Edição 4903 | Página 11

Manaus, 12 de agosto de 2020.

Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
PORTARIA Nº. 152/2020 - GS/SEMASC
A
SECRETÁRIA
MUNICIPAL
DA
MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, no uso das
competências que lhe confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do
Município de Manaus e
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve
pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública,
da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

portanto, os servidores designados não receberão qualquer acréscimo
pecuniário em virtude do desempenho desse múnus público.
Art. 4° – A Secretária da SEMASC poderá expedir normas
complementares necessárias ao cumprimento desta Portaria.
publicação.

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

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

CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que dispõe que a Administração
Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do
Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade
Civil;

Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o Artigo 35, Inc V, alínea “g” da Lei
nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece que a
formalização dos termos de parceria dependem da designação do
Gestor da Parceria;
CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019/2014,
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que versa acerca das atribuições do
Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das
parcerias celebradas;
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de
aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão
administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à
Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil,
mediante parcerias;
RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR a servidora Valdinéia dos Santos
Corrêa – matrícula nº. 086.119-7B, e inscrita no CPF sob o nº.
583.860.172-87, para a função de Gestor da Parceria celebrada
entre o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal da
Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil, INSTITUTO AMAZÔNIA, que tem por
objeto o repasse de recurso financeiro no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), oriundo da Emenda Parlamentar nº. 122/2019, pelo
período de 05 (cinco) meses, para o projeto: “Caminhos do Frei”,
tudo na forma do Plano de Trabalho apresentado pela organização da
sociedade
civil
e
juntado
ao
Processo
n°.
2020.29000.29078.0.000346.
Art. 2º - Compete ao Gestor da Parceria:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de
fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão de
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;
III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do
relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
V. Atender a todos os dispositivos e atribuições impostos
ao Gestor da Parceria nos respectivos Termos de Parcerias formalizados
com esta SEMASC;

Processo nº. 2020.29000.29078.0.000293
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania - SEMASC e Instituto Solidários da Amazônia.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania,
e o Instituto Solidários da Amazônia, para fins de repasse de recurso
financeiro oriundo de Emenda Parlamentar nº. 204/2019, no valor
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinada à referida instituição,
objetivando a execução do projeto “Família Por Um Fio”, nos termos dos
artigos 29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as justificativas
constantes do Processo nº 2020.29000.29078.0.000293.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Processo SIGED nº. 2020.29000.29078.0.000306.
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a Organização da Sociedade Civil
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZONAS – AAPAM.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC, e a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DO PROERD AMAZONAS – AAPAM, para fins de repasse de recurso
financeiro oriundo de Emenda Parlamentar nº 216/2019, no valor
R$20.000,00 (vinte mil reais), destinada à referida instituição para a
execução do projeto “Proteção Social Básica - Fortalecimento das Ações
do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD)”, nos
termos do artigo 29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as
justificativas constantes do Processo nº 2020.29000.29078.0.000306.

VI. Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei
Federal nº. 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e demais
legislações vigentes;
Art. 3º - Os trabalhos a serem desenvolvidos por força
desta Portaria, serão considerados de relevante interesse público,
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Manaus, 12 de agosto de 2020.

Processo SIGED nº. 2020.29000.29078.0.000310.
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a Associação de Apoio à Criança com HIV –
Casa Vhida.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por meio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC, e
a Organização da Sociedade Civil Associação de Apoio à Criança com HIV –
Casa Vhida, para fins de repasse de recurso financeiro oriundo de Emenda
Parlamentar nº 231/2019, no valor R$30.000,00 (trinta mil reais), destinada à
referida instituição para a execução do projeto “Promovendo a Vhida”, nos
termos dos artigos 29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as
justificativas constantes do Processo nº 2020.29000.29078.0.000310.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Processo nº. 2020.29000.29078.0.000343.
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Direitos Humanos – SEMMASDH e Instituto Amigos da Família e da
Escola - IAFE.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania,
e o Instituto Amigos da Família e da Escola - EAFE, para fins de repasse
de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar nº 245/2019, no
valor total de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), destinada à referida
instituição, objetivando a execução do projeto “Laços de Amor”, nos
termos dos artigos 29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as
justificativas constantes do Processo nº 2020.29000.29078.0.000343.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Processo SIGED nº. 2020.29000.29078.0.000321.
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
BENEFICENTE PÃO DA VIDA - NACER.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por meio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC, e
a Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
BENEFICENTE PÃO DA VIDA – NACER, para fins de repasse de recurso
financeiro oriundo de Emenda Parlamentar nº 49/2019, no valor R$30.000,00
(trinta mil reais), destinada à referida instituição para a execução do projeto
“Papo Reto: Prevenção Itinerante”, nos termos dos artigos 29, da Lei
13.019/2014, bem como, segundo as justificativas constantes do Processo
nº 2020.29000.29078.0.000321.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Processo SIGED nº. 2020.29000.29078.0.000346
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a INSTITUTO AMAZÔNIA
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC, e a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO AMAZÔNIA,
para fins de repasse de recurso financeiro oriundo de Emenda
Parlamentar nº. 122/2019, no valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
destinada à referida instituição para a execução do “Caminhos do Frei”,
nos termos dos artigos 29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as
justificativas constantes do Processo nº. 2020.29000.29078.0.000346.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Processo SIGED nº. 2020.29000.29078.0.000327
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA
DA AMAZÔNIA-PRÓ-MENOR DOM BOSCO.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por meio da
Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - SEMASC, e
a Organização da Sociedade Civil INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA
DA AMAZÔNIA-PRÓ-MENOR DOM BOSCO, para fins de repasse de
recurso financeiro oriundo das Emendas Parlamentares nº. 053/2019,
064/2019, 141/2019, 189/2019 e 247/2019, no valor R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), destinada à referida instituição para a execução do
““Inclusão Socieducativa e Fortalecimento de Vínculos”, nos termos dos
artigos 29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as justificativas
constantes do Processo nº. 2020.29000.29078.0.000327.

Processo SIGED nº. 2020.29000.29078.0.000348.
Interessado: Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania – SEMASC e a Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazenda Esperança.
DESPACHO
Fica declarado inexigível o Chamamento Público, para a
celebração de Termo de Fomento entre o Município de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC, e a Organização da Sociedade Civil Obra Social Nossa
Senhora da Gloria - Fazenda Esperança, para fins de repasse de
recurso financeiro oriundo de Emenda Parlamentar nº 122/2019, no valor
R$20.000,00 (vinte mil reais), destinada à referida instituição para a
execução do projeto “Resgatando a Esperança”, nos termos dos artigos
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29, da Lei 13.019/2014, bem como, segundo as justificativas constantes
do Processo nº 2020.29000.29078.0.000348.

com assistência social básica, conforme Plano de Trabalho, referente ao
Processo nº. 2020.29000.29078.0.00327.

Manaus, 12 de agosto de 2020.

4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00663, datadas em 20/07/2020, unidade
orçamentária: 37101, Programa de Trabalho: 08.422.0023.2045.0000,
Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33504301.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 06 (seis)
meses, a contar do repasse do recurso.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 001/2020, celebrado em
12/08/2020.

Manaus, 12 de agosto de 2020

2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal
da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, por intermédio do
Fundo Municipal Antidrogas e a Organização da Sociedade Civil
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD AMAZONAS – AAPAM.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro oriundo de Emenda Parlamentar nº 216/2019,
destinada à referida instituição no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para o projeto “Proteção Social Básica – Fortalecimento das Ações do
Programa Educacional de Resistência à Drogas”, pelo período de 06
(seis) meses, cujo objetivo é implantar e desenvolver ações de caráter
educativo, preventivo e social, direcionadas a criança e adolescentes do
5º e 7º ano das escolas da rede municipal de ensino, tendo como foco o
enfretamento dos problemas relativos ao consumo de drogas e à
violência no espaço escolar e comunitário, conforme Plano de Trabalho,
referente ao Processo nº. 2020.29000.29078.0.000306..
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$20.000,00 (vinte mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00003, datada em 05/06/2020, unidade
orçamentária: 37101, Programa de Trabalho: 14.422.0109.2152.0000,
Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33504301.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 06 (seis)
meses, a contar da data do recebimento do recurso.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 012/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil Instituto Solidários da Amazônia.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar nº 204/2019,
destinada à referida instituição no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) para o projeto “FAMÍLIA POR UM FIO”, cujo objetivo é a
Participação de 40 adultos na faixa etária de 30 a 59 anos no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, propiciando desenvolvimento
das capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade
social, conforme Plano de Trabalho, referente ao Processo nº.
2020.29000.29078.0.000293.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00657, datada em 01/07/2020, unidade
orçamentária: 37101, Programa de Trabalho: 08.422.0023.2045.0000
Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33504301.

Manaus, 12 de agosto de 2020.

6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 03 (três)
meses, a contar do recebimento do recurso financeiro.
EXTRATO

Manaus, 12 de agosto de 2020.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 010/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil INSPETORIA SALESIANA
MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA-PRÓ-MENOR DOM BOSCO.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro, destinada à referida instituição no valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) oriundo das Emendas
Parlamentares nº. 053/2019, 064/2019, 141/2019, 189/2019 e 247/2019,
para o projeto: “Inclusão Socieducativa e Fortalecimento de Vínculos”,
cujo objetivo é promover a inclusão socioeducativa de adolescente e
jovens das comunidades da zona leste, em vulnerabilidade social na
faixa etária de 12 a 22 anos de idade, viabilizando inclusão
socioeducativa e protagonismo juvenil, além de contribuir com a
formação humana e cristã, com desenvolvimento psicossocial através de
atividades lúdicas e recreativas, atividades desportivas e de reforço de
aprendizagem escolar que favoreça a inclusão e transformação social

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 014/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil Instituto Amigos da Família e da Escola
– IAFE.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar nº 245/2019,
destinada à referida instituição no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
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reais) para o projetos “SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, cujo objetivo é ofertar para 60
famílias, espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades,
incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a
relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, conforme Plano
de Trabalho, referente ao Processo nº. 2020.29000.29078.0.000343.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00679, datada em 29/07/2020, unidade
orçamentária: 37101, Programa de Trabalho: 08.422.0023.2045.0000
Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 33504301.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 03 (três)
meses, a contar do recebimento do recurso financeiro.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 025/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA
GLORIA - FAZENDA ESPERANÇA.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar n.º 122/2019, no
valor R$20.000,00 (vinte mil reais), destinada à referida instituição para a
execução do projeto “Resgatando a Esperança”, pelo período de 03
(três) meses, cujo objetivo é o fortalecimento das redes de atenção
psicossocial afetando serviços de acolhimento voltados as pessoas com
transtornos relacionados ao uso, abuso e/ou dependência de
substâncias psicoativas, conforme Plano de Trabalho, referente ao
Processo nº. 2020.29000.29078.0.000348.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$20.000,00 (vinte mil reais).

Manaus, 12 de agosto de 2020.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00682, datada em 03/08/2020, unidade
orçamentária:
37101,
Programa
de
Trabalho:
08.422.0023.2045.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da
Despesa: 33504301.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 03 (três)
meses, a contar do recebimento do recurso.

EXTRATO

Manaus, 12 de agosto de 2020.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 019/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
BENEFICENTE PÃO DA VIDA - NACER.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar n.º 49/2019, no
valor R$30.000,00 (trinta mil reais), destinada à referida instituição para
a execução do projeto “Papo Reto: Prevenção Itinerante”, pelo período
de 05 (cinco) meses, cujo objetivo é oferecer ações socioeducativas que
contribuam para preservação da integridade e autonomia das crianças e
adolescentes, contribuindo para mudança de paradigmas, assim sendo
previne a reincidência de violação de direitos, A longo prazo busca
ofertar acesso a diversas políticas públicas que favoreçam a inclusão
dos participantes e o envolvimento ativo dos pais e/ou responsáveis e da
comunidade em geral, conforme Plano de Trabalho, referente ao
Processo nº. 2020.29000.29078.0.000321.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$30.000,00 (trinta mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00681, datada em 01/07/2020, unidade
orçamentária:
37101,
Programa
de
Trabalho:
08.422.0023.2045.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da
Despesa: 33504301.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 05 (cinco)
meses, a contar do recebimento do recurso.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 25/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA
COM HIV – CASA VHIDA.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro oriundo da Emenda Parlamentar n.º 231/2019, no
valor R$30.000,00 (trinta mil reais), destinada à referida instituição para
a execução do projeto “Promovendo a Vhida”, pelo período de 04
(quatro) meses, cujo objetivo é atender 40 (quarenta) crianças expostas
e infectadas pelo HIV, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, no
Estado do Amazonas, por meio da oferta de ações socioeducativas
visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, conforme Plano de Trabalho, referente ao
Processo nº. 2020.29000.29078.000310.
4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$30.000,00 (trinta mil reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE00497, datada em 15/06/2020, unidade
orçamentária:
37101,
Programa
de
Trabalho:
08.422.0023.2045.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da
Despesa: 33504301.
6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 04 (quatro)
meses, a contar do recebimento do recurso.
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CONSIDERANDO a Nota Técnica da Fundação de
Vigilância em Saúde do Amazonas nº 07/DIPRE/FVS-AM, expedida em
10 de março de 2020, alertando os gestores, profissionais, clientes e
colaboradores sobre prevenção do novo coronavírus (2019-nCoV) nos
locais de trabalho;

Manaus, 12 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.776, de 13 de
março de 2020, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus –
DOM, que dispõe sobre medidas temporárias ao contágio pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito da Administração Pública
Municipal;
EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Fomento nº. 026/2020, celebrado em
12/08/2020.
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e a
Organização da Sociedade Civil INSTITUTO AMAZÔNIA.
3.OBJETO: O presente Termo de Fomento, tem como objeto o repasse
de recurso financeiro, destinada à referida instituição no valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), oriundo da Emenda Parlamentar nº.
122/2019, para o projeto “Caminhos do Frei”, cujo objetivo é promover
aquisições sociais as famílias, crianças e adolescentes, potencializando
o protagonismo, a segurança para o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários, possibilitar acessos a experiências e manifestações
artísticas, culturais, esportivas e de lazer, bem como os demais direitos
sociais, civis e políticos, conforme Plano de Trabalho, referente ao
Processo nº. 2020.29000.29078.0.000346.

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.780, de 16 de março de
2020, que determinou situação anormal, caracterizada como
emergencial no município de Manaus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.881, de 31 de julho de
2020, que prorrogou o prazo de vigência do Decreto nº 4.836, de 29 de
maio de 2020, e incluiu esta SEMMAS na exceção das regras
estabelecidas para o regime excepcional de teletrabalho;
CONSIDERANDO a importância da continuidade das
atividades essenciais dos serviços prestados por esta SEMMAS ao
funcionamento mínimo necessário à garantia de continuidade dos
serviços públicos;
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene
básicos aliados com a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de
circulação são suficientes para a redução significativa do potencial do
contágio;

4.VALOR GLOBAL: O repasse financeiro será no montante de
R$70.000,00 (setenta mil reais).

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações
em larga escala e restringir riscos;

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas resultantes da execução
deste Termo de Fomento, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias sob o n°. 2020NE006855, datadas em 05/08/2020,
unidade
orçamentária:
37101,
Programa
de
Trabalho:
08.422.0023.2045.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza da
Despesa: 33504301.

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os
procedimentos gradativos ao retorno dos funcionários desta SEMMAS,
equalizando com isso os recursos disponíveis.

6.PRAZO: O prazo do presente Termo de Fomento será de 05 (cinco)
meses, a contar do recebimento do recursos.
Manaus, 12 de agosto de 2020

RESOLVE
Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre as medidas de saída
do regime excepcional de teletrabalho decorrente do novo coronavírus
(2019-nCoV) no âmbito desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade – SEMMAS, a serem implementadas pelo prazo de 30
(trinta) dias.
§1º. O retorno as atividades essenciais ao funcionamento
mínimo necessário à continuidade do serviço público, ocorrerá no horário
de 08h às 14h, adotando-se o regime de revezamento, em que se
promova melhor distribuição da força de trabalho, com o objetivo de
evitar a concentração, a proximidade de pessoas e a manutenção de um
ambiente seguro para todos os servidores deste órgão ambiental.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PORTARIA Nº 028/2020-GS/SEMMAS
Dispõe sobre medidas preventivas para a
redução dos riscos de contaminação no
retorno progressivo do atendimento na sede
da SEMMAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o
inciso II do artigo nº 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS, no uso de suas atribuições previstas no art. 3 da Lei nº 2.456,
de 06 de junho de 2019, e
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que há uma pandemia do
novo coronavírus (2019-nCoV), que se dissemina por mais cem países,
em todos os continentes;

§2º. O registro de presença se dará mediante assinatura
manual de folha de frequência para os servidores que estiverem no
regime de revezamento.
§3º. O período de que trata o caput deste artigo poderá ser
alterado, após deliberação da administração, caso se verifique a
necessidade da medida.
§4º. A flexibilização da jornada de trabalho não gera direito
adquirido, podendo ser revogado a qualquer tempo.
§5º. No que tange aos servidores lotados no Conselho
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - COMDEMA, os
mesmos permanecerão nas atividades desenvolvidas por meio de vídeo
conferência, de acordo com os procedimentos definidos pela Secretaria
Executiva do COMDEMA.
Art. 2º - Enquanto vigorar esta portaria, permanecerão em
trabalho home office os servidores que:
I - Forem portadores de neoplasias, cardiopatias,
hipertensão, diabetes ou outras doenças crônicas que compõem risco de
aumento de mortalidade pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
devidamente comprovadas por atestados médicos;
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II - Estiverem gestantes;
III - Tiverem filhos menores de 01 (um) ano ou coabitarem
com idosos com doenças crônicas;
IV - Possuírem idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os servidores inclusos do caput,
deverão apresentar atestado até o dia 10 de agosto de 2020.

DO ATENDIMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 13 - Os servidores da Assessoria Jurídica irão
trabalhar em regime de revezamento, conforme escala definida pelo
chefe imediato, mediante o registro oficial dos processos a serem
disponibilizados com assinatura do Termo de Cautela, conferência de
processos via check-list institucional e definição de prazos para análise e
retorno do processo físico à Secretaria.

Art. 3º - Cada diretoria será responsável por definir as
estratégias de mapeamento dos indicadores de produtividade dos
servidores que permanecerão em teletrabalho, mediante o registro oficial
dos processos a serem disponibilizados com assinatura de Termo de
Cautela, conferência de processos via check-list institucional e definição
de prazos para análise e retorno do processo físico à Secretaria.

Art. 14 - O atendimento da assessoria jurídica será por via
telefone e e-mail ou vídeo conferência previamente agendada, conforme
lista em anexo.

Art. 4º Serão mantidos os procedimentos referentes à
formalização dos processos de licenciamento ambiental por meio de
requerimento via digital dos processos SIGED, conforme lista de e-mails
institucionais anexa e, quanto aos processos físicos - PROTUS, a
recepção destes deverá ser previamente agendada e recepcionada no
protocolo deste órgão ambiental.

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 5º - Os servidores que estiverem em regime de
teletrabalho, após a emissão do (s) parecer (es) ou documento (s) de
sua competência, deverão se dirigir à sede da SEMMAS, realizando os
procedimentos de higienização na Portaria para acessar as
dependências diretamente no seu departamento de origem e fazer a
entrega dos processos ou documentos ao chefe imediato, conforme
prazos definidos no Termo de Cautela.
Art. 6º - Ficam permitidas a realização de vistorias, no
período disciplinado no art. 1º, respeitando os procedimentos
preestabelecidos para garantir a segurança dos servidores.
Art. 7º - A Diretoria de Administração e Finanças – DAF,
irá apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, o plano de retorno total dos funcionários desta SEMMAS,
garantindo a frequência de limpeza dos banheiros, balcões, telefones
fixos, maçanetas e corrimões, e providenciando a aquisição e instalação
de dispensadores de álcool em gel nas áreas de grande circulação, no
acesso à recepção, balcão de atendimento e locais de registro de ponto,
adotando todas as medidas necessárias à segurança dos servidores,
respeitando o estabelecido pela Organização Mundial de Saúde.
Art. 8º - A Divisão de Planejamento, Projetos e Tecnologia
da Informação - DPTI deverá notificar as empresas contratadas quanto à
responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para
conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do novo coronavírus
(2019-nCoV).
PARÁGRAFO ÚNICO - As empresas terceirizadas
deverão se responsabilizar pela aquisição dos Equipamentos de
Proteção Individual - EPI e produtos de higienização individual.

Art. 15 - Na ausência de procedimentos específicos serão
adotados os mesmos da Diretoria de Controle Ambiental – DCA.

Art. 16 - O setor de protocolo irá funcionar com
atendimento presencial mediante agendamento com limitação de senha,
seguindo todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus (2019nCoV).
Art. 17 - Caberá a Diretora Administrativa e Financeira DAF disciplinar o recebimento de documentos e o atendimento dos
requerentes que buscarem esta SEMMAS, respeitando a garantia da
continuidade do serviço público.
Art. 18 - Os servidores da área administrativa irão
trabalhar em regime de revezamento, conforme escala definida pelo
chefe imediato, nos departamentos onde a diretoria considerar possível
assim ocorrer.
Art. 19 - O setor de transporte irá realizar trabalho de
revezamento para o atendimento das atividades emergenciais definidas
pelo chefe imediato.
Art. 20 - Para dúvidas e esclarecimentos sobre esta
Portaria poderão ser utilizados os canais de comunicação oficiais da
secretaria no horário das 08h às 14h, conforme anexo.
Art. 21 - O servidor que estiver realizando revezamento ou
home office, em caso de descumprimento dos procedimentos aqui
adotados, responderá nos termos da Lei.
publicação.

Art. 22 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 05 de agosto de 2020.

Art. 9º - Só será permitida a circularão nas dependências
desta Secretaria mediante o uso de máscara de proteção, bem como
lavagem das mãos e higienização com álcool em gel 70%.
DO ATENDIMENTO DA DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Art. 10 - Os técnicos dos departamentos de licenciamento
e fiscalização, que submetidos ao regime de revezamento, deverão
seguir o direcionamento de seu respectivo chefe imediato, responsável
por definir as estratégias de mapeamento dos indicadores de
produtividade dos técnicos, mediante o registro oficial dos processos a
serem disponibilizados com assinatura de Termo de Cautela,
conferência de processo via check-list institucional e definição de prazos
para análise e retorno do processo físico à Secretaria.
Art. 11 - Os processos de licenciamento ambiental já
vistoriados e que não possuem pendências que inviabilizem a emissão
da licença deverão ser analisados com prioridade.
Art. 12 - O atendimento da Diretoria de Controle Ambiental
- DCA será por via telefone e e-mail ou vídeo conferência previamente
agendada, conforme lista em anexo.

ANEXO ÚNICO
Lista de telefones e e-mails para contato
Chefia de Gabinete
(92) 3236-7907
e-mail: semma@pmm.am.gov.br
Diretoria de Área de Controle Ambiental
(92) 3236-8372/98842-1251 / 98842-2161
e-mail:delic.semmas@gmail.com
Departamento de Fiscalização
(92) 3236-8267/99133-3132/98844-5382
e-mail: denuncias.semmas@pmm.am.gob.br
e-mail: semmas.samira@gmail.com
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Departamento de Arborização e Sustentabilidade
(92) 3236-7330/98842-2294
e-mail: dmau.semmas@gmail.com
Departamento de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto
(92) 3236-9447/98855-1043
e-mail: degsr.semmas@gmail.com
Departamento de Licenciamento e Monitoramento
(92) 3236-8442/98842-1251/98842-2161
e-mail:delic.semmas@gmail.com
Departamento de Mudanças Climáticas e Áreas Protegidas
(92) 3236-7420
e-mail: dmau.semmas@gmail.com
Divisão de Controles de Emissão de Material Particulado
(92) 3236-7482-98842-2925
e-mail: crc.dcep.semmas@gmail.com
Divisão de Licenciamento Ambiental
(92) 3236-8442/98842-1251 / 98842-2161
e-mail: gpis.semmas@gmail.com
Divisão de Monitoramento Ambiental
(92) 3236-8292
e-mail: dimo.semmas@gmail.com
Gerência de Projetos Habitacionais e Comércio
(92) 3236-8372
e-mail: gphc.semmas@gmail.com
Diretoria de Área Administrativa e Financeira
(92) 3236-6702
e-mail: ana.carolina@pmm.am.gov.br
Assessoria Jurídica
(92) 3236-8629
e-mail: asjursemmas@gmail.com
Atendimento
(92) 3236-9814/99498-1709
e-mail: evellynjoin86@gmail.com
Protocolo
e-mail: semmas.samira@gmail.com
Call Center
(92) 0800-0922000/ 98842-2538

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL UNIQUE torna público que recebeu da
SEMMAS a LMO nº 294/2014-3 sob o processo nº 2020.15848.
15858.0.000133, que autoriza a atividade Residencial Multifamiliar, com
a finalidade de Condomínio Residencial Multifamiliar “UNIQUE”, com
validade de 36 meses, sito na Av. Via Láctea, nº 640/Lote 05 – Morada
do Sol – Aleixo – Manaus/AM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Divisão Distrital do Morro da Liberdade:
1. Executar serviços de manutenção preventiva;
2. Executar serviços de manutenção corretiva;
3. Inspeções periódicas;
4. Planejar a aquisição e utilização de equipamentos e materiais,
fiscalizando suas validade e condições de conservação;
5. Serviços de recomposição de rede e dos pavimentos danificados, em
consonância às demais atribuições e competências que compõem o
referido Plano de Manutenção da Rede de Drenagem do Distrito
Industrial I de Manaus.
Divisão de Dragagem e Drenagem:
6. Executar medidas para conservação da rede de drenagem, em
consonância às demais atribuições e competências que compõem o
referido Plano de Manutenção da Rede de Drenagem do Distrito
Industrial I de Manaus.
CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 07 de
agosto de 2020.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
PORTARIA N.º 0122/2020-PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 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 n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

PORTARIA Nº 109/2020 - SEMINF / DAO.

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no
exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da
Lei Orgânica do Município de Manaus;

RESOLVE:

CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar as
atividades de Saneamento Básico empreendidos no Âmbito do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO o Plano de Manutenção da Rede de
Drenagem do Distrito Industrial I de Manaus e seus objetivos;
RESOLVE
DESIGNAR que as Atribuições e Competências do Plano
de Manutenção da Rede de Drenagem do Distrito Industrial I de Manaus,
serão de responsabilidade do Chefe da Divisão Distrital do Morro da
Liberdade, como também do Chefe da Divisão de Dragagem e
Drenagem da Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINF,
conforme Atribuições e Competências a seguir:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 166.971,00 (cento e sessenta e
seis mil, novecentos e setenta e um reais), conforme Anexo Único
desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto a execução de despesas com Abastecimento de Água
Potável e Esgoto deste IMPLURB, para o período de julho a setembro do
exercício de 2020, conforme Ofício n.º 2697/2020-SEMAD, de
24.07.2020 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora
140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme
Processo Administrativo n.º 2020/00796/00824/0/000033.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Anexo Único da Portaria N.° 0122/2020-PRES/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
122

P
0022

A
2077
Total:

ND
339039

FR
0610

R$
166.971,00
166.971,00

Manaus, 12 de agosto de 2020.

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, 12 de agosto de 2020.

PORTARIA N.º 0124/2020-PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 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 n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

PORTARIA N.º 0123/2020-PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 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 n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos
e cinquenta reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem como
objeto a execução de despesas com Combustível deste IMPLURB para o
período de setembro a outubro do exercício de 2020, conforme Ofício n.º
2697/2020-SEMAD, de 24.07.2020 e que deverá ser realizada pela Unidade
Gestora Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA
SEMAD, conforme Processo Administrativo n.º 2020/00796/00824/0/000029.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.
Anexo Único da Portaria N.° 0123/2020-PRES/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011
Total:

ND
339039

FR
0610

R$
14.850,00
14.850,00

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 10.410,00 (dez mil, quatrocentos e
dez reais), conforme Anexo Único desta Portaria
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto a execução de despesas com fornecimento de Energia
Elétrica em Baixa Tensão deste IMPLURB para o período de agosto a
outubro do exercício de 2020, conforme Ofício n.º 2697/2020-SEMAD,
de 24.07.20 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora
140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme
Processo Administrativo n.º 2020/00796/00824/0/000024.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.
Anexo Único da Portaria N.° 0124/2020-PRES/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011
Total:

ND
339039

FR
0610

R$
10.410,00
10.410,00

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.

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
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Manaus, 12 de agosto de 2020.

Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
PORTARIA N.º 0125/2020-PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 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 n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil
reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto a execução de despesas com fornecimento de Energia
Elétrica de Média Tensão deste IMPLURB para o período de setembro a
outubro do exercício de 2020, conforme Ofício n.º 2697/2020-SEMAD,
de 24.07.2020 e que deverá ser realizada pela Unidade Gestora
Executora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD,
conforme Processo Administrativo n.º 2020/00796/00824/0/000026.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.
Anexo Único da Portaria N.° 0125/2020-PRES/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
122

P
0022

A
2077
Total:

ND
339039

FR
0610

R$
140.000,00
140.000,00

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei
Municipal n.º 2.574, de 30 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal n.º 4.741, de 29 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103-RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 11.530,00 (onze mil, quinhentos e
trinta reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria tem
como objeto a execução de despesas com Telefonia Fixa, Móvel e MDM
deste IMPLURB para o período de agosto a setembro do exercício de
2020, conforme Ofício n.º 2697/2020-SEMAD, de 24.07.2020 e que
deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140103RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, conforme Processo
Administrativo n.º 2020/00796/00824/0/000028.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.
Anexo Único da Portaria N.° 0126/2020-PRES/IMPLURB
N°
01

F
15

SF
122

P
0011

A
2011
Total:

ND
339039

FR
0610

R$
11.530,00
11.530,00

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, 12 de agosto de 2020.

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, 12 de agosto de 2020.

MANAUS PREVIDÊNCIA

(*) PORTARIA N.º 354/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

PORTARIA N.º 0126/2020-PRES/IMPLURB
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO URBANO, no uso das atribuições legais
conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n.º 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,

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 260/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.18125.0.005514, em 25.05.2020, resolve,

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de julho de 2020.

APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 30 da
Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora LUCIA REGINA
RIBEIRO DE MELLO, no cargo de Pedagogo 40H 2-F, matrícula
114.581-9 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 4.502,37 (quatro
mil, quinhentos e dois reais e trinta e sete centavos) discriminados na
forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014,
c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c o
artigo 1º da Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55
Valor Médio Apurado
da Lei Municipal nº 870, de 21.07.05, alterada
pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007, e artigo 61 da
Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009.
Valor Total dos Proventos
Vencimento 40H

Valor

(*) Republicada integralmente por sido publicada com inconsistências no DOM de
29 de julho de 2020, Edição 4892, páginas 19/20.

R$ 5.312,76

PORTARIA N.º 396/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
R$ 4.502,37

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

R$ 4.502,37

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de julho de 2020.

A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO o Laudo da Junta Médico-Pericial do
Município, emitido em 07.07.2020,

(*) Republicada integralmente por sido publicada com inconsistências no DOM de
17 de julho de 2020, Edição 4884, página 26.

(*) PORTARIA N.º 373/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 272/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.19333.0.001803, em 29.01.2020, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora EUNICE BARBOSA
GOUVEIA, no cargo de Professor Nível Médio 20H 4-G, matrícula
064.590-7 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 4.138,56 (quatro
mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) discriminados
na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Fundamentação Legal
Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
04.06.2014, c/c a Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 294/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.01637.01412.0.001733, em 27.04.2020, resolve,
APOSENTAR, por invalidez, a contar de 07.07.2020, nos
termos do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c o artigo
28, § 1º, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora VALDEIZE
SANTOS DE SOUZA, no cargo de Assistente em Saúde – Auxiliar de
Patologia Clínica C-04, matrícula 109.409-2 A do quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, com os proventos mensais
de R$ 1.108,36 (mil, cento e oito reais e trinta e seis centavos)
discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Subsídio

Valor Médio Apurado

Valor do Provento
Apurado

Fundamentação Legal
Art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.222, de 26.03.2008, c/c a
Lei nº 2.449, de 03.06.2019.
Total
Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, c/c artigo 1º da
Lei Federal nº 10.887/04, e artigo 55 da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de
31.12.2007, e artigo 61 da Orientação Normativa
MPS/SPS nº 02/2009.
Na fração de 5.327/10.950 multiplicada pelo valor médio
apurado, nos termos do § 3º, do art. 40, da Constituição
Federal/1988 c/c art. 55 da Lei nº 870/05.
Valor Total dos Proventos

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

Valor
R$ 4.138,56
R$ 4.138,56
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Manaus, 06 de agosto de 2020.

Valor
R$ 2.484,03
R$ 2.484,03
R$ 2.278,31

R$ 1.108,36
R$ 1.108,36

Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
PORTARIA N.º 407/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.
A DIRETORA-PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERCÍCIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VI do artigo 18, da
Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019, e pelo inciso X do artigo 13, do
Decreto nº 4.846, de 18 de junho de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 128, da
Lei Orgânica do Município de Manaus,
CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 304/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2019.17848.17852.0.000567, em 28.02.2019, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 51 da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ÁUREA CARVALHO
PINHEIRO, no cargo de Procurador do Município 1ª Classe, matrícula
004.110-6 A, do quadro de pessoal da Procuradoria-Geral do
Município – PGM, com os proventos mensais de R$ 40.956,83
(quarenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três
centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Lei nº 1.015, de 14.07.2006, c/c a Lei nº 2.437,
de 28.05.2019.
Gratificação Especial (25%)
Art. 10, da Lei nº 1.532, de 11.11.2010.
ATS PGM
Art. 38, da Lei nº 1.532, de 11.11.2010.
Art. 9º, inciso VIII, da Lei nº 1.532, de
Gratificação de Procuratório
11.11.2010.
Subsídio Subsecretário
Lei nº 590, de 13.03.2001.
Incorporado
Total dos Proventos
Vencimento

Valor
R$ 14.409,02
R$ 5.508,88
R$ 7.712,43
R$ 7.626,50
R$ 5.700,00
R$ 40.956,83

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 11 de agosto de 2020.

24/01/2020, que passam a fazer parte deste instrumento, nos termos e
justificativas
constantes
no
Processo
Administrativo
nº 2020/16508/16697/00215.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei Delegada nº 25
de 31.07.2013, Lei nº 2.214 de 04 de abril de 2017, regulamentada pelo
Decreto nº 4.047 de 04 de abril de 2018 e Edital nº 007/2019 –
Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, Parecer Jurídico
nº 107/2020-PROJUR/MANAUSCULT, Despacho de Homologação
publicado no Diário Oficial do Município Edição 4766 de 24/01/2020, nos
termos e justificativas constantes nos autos.
5. VALOR DO APOIO FINANCEIRO: O valor total do contemplado no
EDITAL Nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
CONEXÕES CULTURAIS – CATEGORIA PRODUÇÃO- MÓDULO 3 , é
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo de Concessão de Apoio Financeiro foram empenhadas sob o
nº 2020NE00241 datado de 16/04/2020, no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), conforme Programa de Trabalho
13.392.0126.2202.0000 – Produção, Formação e Difusão Artística e
Cultural do Município de Manaus. Unidade Orçamentária: 62301 –
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Fonte: 01000000.
Natureza de despesa 33903105 – Premiações Culturais em Pecúnia.
7. DA CONTRAPARTIDA: Conforme o subitem 10.1 do Edital
nº 007/2019, o contemplado além de concluir o projeto conforme
apresentado na proposta contemplada, deverá oferecer à
MANAUSCULT a contrapartida indicada no corpo do projeto inscrito e
que será proporcionada gratuitamente à população em geral, na
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a serem
marcados em conjunto com a MANAUSCULT.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de
Concessão de Apoio Financeiro será de 01 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
9. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: O prazo para a
realização das atividades será de 01 (um) ano a contar da data do
recebimento dos recursos financeiros na conta indicada pelo proponente
conforme o disposto no edital.
Manaus, 11 de Agosto de 2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 096/2020 – CML/PM
(Processo n. 2020/11209/15249/00008 – SEMEF)

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Concessão de Apoio Financeiro
nº 073/2020 - MANAUSCULT, celebrado em 11.08.2020.
2. PARTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, e a ASSOCIAÇÃO
DIFUSÃO DO AMAZONAS.
3. OBJETO: O presente termo tem por objeto a concessão de apoio
financeiro previsto no Edital nº 007/2019 – CONCURSO-PRÊMIO
MANAUS DE CONEXÕES CULTURAIS, para a realização do Projeto
“NOVO ÁLBUM DA CANTORA ELISA MAIA”, na forma descrita no
Projeto aprovado pela Comissão de Seleção, conforme despacho de
homologação, publicado no Diário Oficial do Município edição nº 4766 de

OBJETO: “Aquisição de microcomputadores, notebooks,
workstations e monitores para a Secretaria Municipal de Finanças e
Tecnologia da Informação – SEMEF, com o objetivo de prover e equipar
a referida Secretaria e suas unidades de atendimento”.
Edital disponível: a partir do dia 14/08/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 27/08/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 27/08/2020 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
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Manaus, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Manaus, 12 de agosto de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 097/2020 – CML/PM
(Processo n. 2019/4114/4231/00023 – SEMED)
OBJETO: “Contratação de empresa especializada em
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e
insumos, quando necessário, em condicionador de ar, para atender as
necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, nas localidades relacionadas no Anexo I no Termo
de Referência (Escolas da DDZ Oeste) ”.
Edital disponível: a partir do dia 17/08/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 28/08/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 28/08/2020 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 099/2020 – CML/PM
(Processo n. 2019/4114/4231/00027 – SEMED)
OBJETO: “Contratação de empresa especializada em
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e
insumos quando necessários, em condicionador de ar, para atender as
necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, nas localidades relacionadas no Anexo I do Termo
de Referência (Escolas da DDZ Leste 2)”.
Edital disponível: a partir do dia 17/08/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 28/08/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 28/08/2020 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.
Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação,
telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br.
Manaus, 12 de agosto de 2020.

Manaus, 12 de agosto de 2020.

Publicações Diversas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 098/2020 – CML/PM
(Processo n. 2019/4114/4231/00026 – SEMED)
OBJETO: “Contratação de empresa especializada em
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e
insumos quando necessários, em condicionador de ar, para atender as
necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, nas localidades relacionadas no Anexo I no Termo
de Referência (Escolas da DDZ Leste 1)”.
Edital disponível: a partir do dia 17/08/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 28/08/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 28/08/2020 às 10h00 (horário de Brasília).
Maiores informações:
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública,
através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço
eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para
todas as indicações de tempo constantes no edital.

ARRIS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n 037/17-03 que autoriza a
fabricação de aparelhos para recepção de sinal de satélite e roteadores
para internet, localizada na Av. Torquato Tapajós, nº 9.475, Tarumã, no
Município de Manaus-AM, para Indústria de componentes e Aparelhos
Eletroeletrônicos, com validade de 01 Ano.

F ORLANDO D. NOGUEIRA - ME torna público que recebeu do IPAAM,
a Licença de Operação nº 190/18-01, que autoriza a comercialização
de produtos derivados de petróleo (gasolina e diesel) e álcool
combustível, localizada na Av. Pau Brasil, nº 121, Bairro Areal, São
Gabriel da Cachoeira - AM, com validade de 01 Ano.
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