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Poder Executivo
DECRETO DE 27 DE JULHO DE 2020
O PREFEITO DE MANAUS, em exercício, no uso da
competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
a
Portaria
por
Delegação
nº 186/2020, publicada na Edição nº 4.834, pág. 16, do Diário Oficial do
Município de Manaus de 07-05-2020, que aposentou a servidora abaixo
identificada;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.153/2020 –
GS/SEMEF e o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.007662 (Siged) (Volume 1), resolve
DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 07-05-2020, nos
termos do art. 103, inc. V, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de
1971―Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, do
cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, integrante da estrutura
organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, ocupado pela ex-servidora
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BATALHA, matrícula
nº 050.847-0 A, em virtude de aposentadoria.

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, § 4º, da Lei
nº 1.015, de 14 de julho de 2006, e art. 28, inc. I, da Lei Federal nº 8.906,
de 04 de julho de 1994;
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18911.18923.0.007866, resolve
CONSIDERAR DESIGNADA, a contar de 06-07-2020, a
servidora MARIA DE LOURDES LOBO DA COSTA, Subprocuradora
Geral do Município, para responder pelas atribuições do cargo de
Procurador Geral do Município, integrante da estrutura organizacional
da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, sem direito à
percepção da remuneração inerente ao exercício do cargo, durante o
impedimento legal do titular, RAFAEL ALBUQUERQUE GOMES DE
OLIVEIRA que em decorrência do impedimento do Vice-Prefeito, do
Presidente da Câmara Municipal de Manaus e demais membros da
Mesa Diretora do Parlamento Municipal assumiu a Chefia do Poder
Executivo.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS
LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 27 de julho de 2020.

Manaus, 27 de julho de 2020.

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 092/2020-DERHUS/CASA CIVIL

DESIGNA substituto de servidor afastado em
virtude de impedimento legal.

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da
competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do
Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei nº 1.118, de
01-09-1971,

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 o que consta no Documento SIGED
nº 2020.18911.18918.9.058648, oriundo da Comunicação Interna
nº 030/2020-Patrimônio/ADM, de 22-07-2020,

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;

RESOLVE:

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 21.133/2020

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26
de outubro de 2017;
CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e
publicação encaminhada por intermédio do Ofício nº 0480/2020 –
GPG/PGM, subscrito pela Subprocuradora Adjunta do Município;

CONSIDERAR ALTERADO o gozo de férias do servidor
FÁBIO MAFRA SOARES, matrícula nº 126.128-2C, Técnico MunicipalAdministrativo, pertencente ao quadro de servidores estatutários da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS,
ora cedido à Casa Civil, programado para maio/2020, conforme inclusão
na Escala de Férias da Casa Civil, através da Portaria nº 038/2020DERHUS/Casa Civil (DOM nº 4783, de 18-02-2020), para posterior
usufruto, por necessidade de serviços.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 24 de julho de 2020.

demanda, de forma emergencial, às pessoas em situação de
vulnerabilidade social e povos indígenas, afetados direta ou
indiretamente pela pandemia do novo coronavírus em Manaus, nos
termos do art. 24 da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei nº 13.979/20, em
atenção aos princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que
regem os atos da Administração Pública.
ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.

FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA

2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
manaus.solidaria@pmm.am.gov.br, ou de forma física no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Manaus, no horário de 08:00hs as 14:00hs.

PORTARIA Nº 004/2020 - GP/FMS
A PRESIDENTE DO FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA FMS, em exercício, na competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da
Lei Orgânica do Município de Manaus, o art. 4º, inciso III, da Lei
nº 2.218, de 04 de maio de 2017;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que norteiam as
atividades da Administração Pública, dentre outros;

3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas no Termo de Referência/Projeto Básico disponíveis para
consulta no site: www.manaussolidaria.org.
4. O prazo para apresentações de propostas será de, no
máximo, 48 horas a contar da publicação no Diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico do Fundo Manaus Solidária – FMS.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.728, de
29/06/2017, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 4.155, da
mesma data, que instituiu os Sistemas de Recebimento e Estoque de
Material, no âmbito do Poder Executivo Municipal;
RESOLVE:
I – DESIGNAR os servidores abaixo elencados para
integrarem a comissão responsável pela conferência e recebimento, seja
provisório ou definitivo, da prestação de serviços e recebimento de
materiais e equipamentos adquiridos pelo Fundo Manaus Solidária, em
fiel cumprimento ao disposto nos artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93 e às
diretrizes estabelecidas no Decreto nº 3.728/2017.
Função
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Nome do Servidor
Adriana Queiroz Monteiro Santos
Aldo Rodrigues Paiva Junior
Antonia Samiza Soares
Cristina Seffair de Souza
Karla Mariana de Souza Vieira
Manoel Mota Maciel Junior
Michele Gouvêa Ferreira Pascal
Mônica Elizabeth Santaella da Fonseca
Ramiz Wladimir Braga dos Santos Junior
Swelen Cristine Araujo Souza Santos
Thais Rocha Alvares
Virna Martiniano Fernandes

Matricula
094.479-3 D
130.506-9 F
131.675-3 B
182.155-2 B
125.957-1 C
131.719-9 A
116.449-0 B
077.828-1 G
060.144-6 G
095.625-2 B
066.498-7 F
098.765-4 B

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade
competente.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de julho de 2020.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
O Fundo Manaus Solidária –FMS, do município de
Manaus, com sede na Av. Brasil, nº 2971, 1º andar, Compensa, CEP
69.036-110, inscrito no CNPJ/MF sob nº 28.042.447/0001-42,
,DECLARA que está aberto o presente Chamamento Público para
cotação de preços referente ao MENOR VALOR GLOBAL para
Aquisição de Cestas básicas com kits de higiene pessoal, para atender a

DOM | Edição 4890 | Página 2

Manaus, 27 de julho de 2020.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 001/2020-CARF-M
APROVA o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Administrativos
Fiscais do Município – CARF-M, e dá outras
providências.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS DO MUNICÍPIO–CARF-M, usando do poder que lhe é conferido
pelo art. 4º, inciso IX, da Lei nº 2.385, de 27 de dezembro de 2018, c/c o
art. 4º, inciso VI, do Decreto nº 4.726, de 30 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras
para disciplinar o funcionamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Município–CARF-M;
CONSIDERANDO as deliberações nas sessões do
Tribunal Pelo realizadas nos dias 04, 10, 19, e 24, de junho, e 03, 10, e
17, de julho de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do art. 4º, inciso IX, da
Lei nº 2.385, de 27 de dezembro de 2018, c/c o art. 4º, inciso VI, do
Decreto nº 4.726, de 30 de dezembro de 2019, o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Município – CARF-M.
Art. 2º Esta Resolução, devidamente homologada pelo (a)
Secretário (a) da SEMEF, entrará e vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial do Município de Manaus.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO – CARF-M
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Município –CARF-M, usando do poder que lhe é conferido pelo art. 4º,
inciso IX, da Lei nº 2.385, de 27 de dezembro de 2018, c/c o art. 4º,
inciso VI, do Decreto nº 4.726, de 30 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
APROVAR o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Município-CARF-M, conforme as
seguintes normas:
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE
Art. 1º. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Município - CARF-M, integrante da estrutura organizacional da
Secretaria Municipal de Finanças, Controle Interno e Tecnologia da
Informação - SEMEF, criado pela Lei nº 2.385, de 27 de dezembro de
2018, órgão colegiado de Segunda Instância de julgamento do Processo
Administrativo Tributário Contencioso do Município de Manaus, possui
autonomia quanto à sua função.
Parágrafo único - O CARF-M e todos os seus membros,
no julgamento e em todos os seus atos, obedecerão, dentre outros, aos
princípios da legalidade, da publicidade, da economia, da motivação, da
eficiência, da celeridade, e da razoável duração do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO–CARF-M, em Manaus, 17 de
julho de 2020.

SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º. O CARF- M possui a seguinte composição:
I - Tribunal Pleno; e
II - Primeira e Segunda Câmaras julgadoras.
Art. 3º. As Câmaras julgadoras possuem a seguinte estrutura:
I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Corpo Deliberativo;
IV - Representação Fiscal;
V - Secretaria.
Parágrafo único. O Tribunal Pleno é formado pelo Corpo
Deliberativo, Representação Fiscal e Secretaria das Câmaras
julgadoras, conforme dispõe este Regimento Interno.
SUB-SEÇÃO I
DO CORPO DELIBERATIVO DO TRIBUNAL PLENO
Art. 4º. O Corpo Deliberativo do Tribunal Pleno do CARFM é composto pelos Conselheiros titulares e suplentes das Câmaras
julgadoras, e possui a seguinte formação:
I - doze titulares, sendo seis representantes da Fazenda
Municipal e seis representantes dos contribuintes; e
II - oito suplentes, sendo quatro representantes da
Fazenda Municipal e quatro representantes dos contribuintes.
§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Pleno
serão, respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente da Primeira
Câmara julgadora, competindo ao Presidente, além do voto ordinário, o
de desempate.
§ 2º O Vice-Presidente do Tribunal Pleno substituirá o
Presidente em suas faltas e impedimentos nas sessões de julgamento.
§ 3º O Conselheiro suplente substituirá o Conselheiro titular
em suas faltas e em seus impedimentos nas sessões de julgamento.
SUB-SEÇÃO II
DO CORPO DELIBERATIVO DAS CÂMARAS JULGADORAS
Art. 5º. O Corpo Deliberativo das Câmaras julgadoras do
CARF-M é composto por Conselheiros, e possui a seguinte formação:
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I - seis titulares, sendo três representantes da Fazenda
Municipal e três representantes dos contribuintes;
II - quatro suplentes, sendo dois representantes da
Fazenda Municipal e dois representantes dos contribuintes.
§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente das Câmaras
julgadoras serão designados pelo Prefeito, respectivamente, dentre os
representantes da Fazenda Municipal e dos Contribuintes, competindo
ao Presidente, além do voto ordinário, o de desempate.
§ 2º O Vice-Presidente da Câmara julgadora substituirá o
Presidente em suas faltas e impedimentos nas sessões de julgamento.
§ 3º O Conselheiro suplente substituirá o Conselheiro
titular em suas faltas e em seus impedimentos nas sessões de
julgamento.
§ 4º A critério do Prefeito, os cargos de Presidente e VicePresidente das Câmaras julgadoras poderão ser substituídos por outros
Conselheiros no exercício do mandato.
§ 5º Os afastamentos decorrentes de férias ou licença de
qualquer natureza, iguais ou superiores a 15 (quinze) dias, do Presidente
ou Vice-Presidentes de uma Câmara julgadora, ensejarão sua
substituição pelo detentor de idêntico cargo da outra Câmara julgadora.
SUB-SEÇÃO III
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
Art. 6º. A Representação Fiscal do CARF-M será exercida
por 2 (dois) membros titulares e dois suplentes, que serão indicados
pelo Procurador Geral do Município dentre os Procuradores do Município
de Manaus, em efetivo exercício na carreira há pelo menos 5 (cinco)
anos, e serão designados pelo Prefeito, observados, no que couber, os
mesmos critérios estabelecidos para os Conselheiros titulares e
suplentes representantes da Fazenda Municipal.
§ 1º O Procurador Geral do Município efetuará a indicação
dos Representantes Fiscais titulares e suplentes, pelo menos, 30 (trinta)
dias antes do término do mandato dos Conselheiros, observado esse
mesmo prazo de antecedência das substituições que o Procurador Geral
entender necessárias quando estas ocorrerem durante o curso do
mandato dos Conselheiros.
§ 2º Os representantes titulares da Primeira e Segunda
Câmaras julgadoras serão, respectivamente, o titular e o suplente do
Tribunal Pleno.
SUB-SEÇÃO IV
DA SECRETARIA
Art. 7º. As atividades de secretaria do CARF-M, serão
exercidas por dois servidores públicos municipais efetivos, indicados
pelo Presidente do Tribunal Pleno.
SESSÃO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 8º. Compete ao CARF-M, por meio das Câmaras
julgadoras e do Tribunal Pleno, apreciar matérias definidas na legislação
tributária e processual-tributária municipal, inclusive aquelas definidas na
legislação de regência do Simples Nacional, abrangendo, dentre outras:
I - conhecer e julgar, com fundamento legal, os Recursos
de Ofício e Voluntários, interpostos das decisões de autoridades
julgadoras de Primeira Instância Administrativa
II - solicitar diligência ou perícia, quando as considerar
necessárias à instrução dos processos;
III - declarar a n u lid a d e d o lançamento quando verificar
erro insanável em sua formalização;
IV - promover a regularização do lançamento que possuir
vício sanável;
V - encaminhar ao órgão fazendário competente os
julgamentos anulados por vício formal, visando ao refazimento do
lançamento tributário nos termos da legislação de regência;
VI - elaborar ou modificar o Regimento Interno do CARF-M;
VII - propor ao Secretário da SEMEF a adoção de medidas
tendentes ao aprimoramento e ordenação da Legislação Tributária e
Processo Administrativo Tributário;
VIII - buscar uniformizar os julgamentos divergentes entre
as Câmaras julgadoras;
IX - representar, junto ao Ministério Público Estadual, em
relação a processos definitivamente julgados no âmbito administrativo

relativos a infrações que apontem indícios de crimes contra a ordem
tributária;
X - exercer outras atribuições consolidadas em seu
Regimento Interno.
Art. 9º. Compete exclusivamente ao Tribunal Pleno:
I - conhecer e julgar os Recursos de Revista, nas
situações previstas no art. 71, deste Regimento;
II - elaborar ou modificar o Regimento Interno do CARF-M;
III - buscar uniformizar os julgamentos divergentes entre as
Câmaras julgadoras, podendo, para tanto, editar súmulas;
IV - discutir medidas tendentes ao aprimoramento e
ordenação da Legislação Tributária e Processo Administrativo Tributário,
inclusive as relacionadas a matérias definidas na legislação de regência
do Simples Nacional;
V - promover o debate sobre matérias tributárias em tese,
a fim de dirimir dúvidas que possam surgir por parte dos Conselheiros;
VI - exercer outras atribuições consolidadas neste
Regimento Interno.
Art. 10. Aos Representantes Fiscais das Câmaras
julgadoras e do Tribunal Pleno, competem:
I - zelar pela fiel observância das leis, decretos e
regulamentos;
II - prestar assessoramento jurídico aos Presidentes das
Câmaras e do Tribunal Pleno;
III - propor ao Presidente do Tribunal Pleno a adoção de
medidas que considerar necessárias ao bom andamento dos trabalhos;
IV - interpor Recurso de Revista quando no julgamento da
matéria tributária houver interpretação diversa da que lhe houver dado o
Tribunal Pleno ou das Câmaras julgadoras, seja da mesma Câmara ou
de Câmaras julgadoras distintas;
V - suscitar nos autos do processo em julgamento as
nulidades previstas no art. 83, incisos I a IV, deste Regimento.
Art. 11. À Secretaria do CARF-M compete a execução dos
trabalhos de natureza administrativa, necessários ao desempenho dos
encargos que lhe são conferidos.
CAPÍTULO III
DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO PARA O
CARGOS E FUNÇÕES DO CARF-M
Art. 12. Os Conselheiros representantes da Fazenda
Municipal e suplentes serão designados pelo Prefeito, dentre os
Auditores Fiscais e Fiscais de Tributos Municipais no exercício do cargo
há pelo menos 5 (cinco) anos, observados os seguintes critérios:
I - metade, correspondente a três titulares e dois suplentes,
será indicada pelo Secretário da SEMEF;
II - metade, correspondente a três titulares e dois
suplentes, será indicada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais e dos
Fiscais de Tributos Municipais.
Art. 13. Os Conselheiros representantes dos contribuintes
e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito, e
deverão ter notório conhecimento na área tributária e registro no
respectivo órgão de classe há, no mínimo 5 (cinco) anos, sendo
indicados pelas seguintes entidades representativas de categoria
econômica ou profissional:
I - Federação das Indústrias do Estado do Amazonas;
II - Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus;
III - Associação Comercial do Amazonas;
IV - Federação do Comércio do Estado do Amazonas;
V - Conselho Regional de Contabilidade; e
VI - Conselho Regional de Economia.
§ 1º As entidades de que trata este artigo, após
requisitadas pelo Secretário da SEMEF, encaminharão ao Prefeito lista
tríplice, anexando o curriculum vitae dos indicados, devendo as
indicações recaírem obrigatoriamente sobre:
I – pessoas com formação superior vinculadas às
entidades referidas no caput deste artigo, sejam empregados ou
membros da diretoria; e
II – profissionais com formação superior inscritos no seu
conselho profissional.
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§ 2º O exercício da função de Conselheiro observará as
restrições estabelecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 3º O Prefeito, com o auxílio do Secretário da SEMEF,
analisará as indicações, podendo solicitar informações adicionais e
realizar os procedimentos que julgar necessários para verificar se o perfil
dos Conselheiros indicados pelas entidades é compatível com as
qualificações exigidas para o exercício da função, podendo, ainda, no
caso de inobservância do previsto no caput e §§ anteriores deste artigo,
solicitar eventuais substituições.
Art. 14. Serão consideradas vagas, as funções no CARFM, quando os membros não tenham tomado posse dentro do prazo de
30 (trinta) dias, contado da data da referida posse prevista na publicação
das respectivas nomeações no Diário Oficial do Município, devendo o
Presidente do Tribunal Pleno do CARF-M comunicar o fato ao Secretário
(a) da SEMEF para as providências necessárias.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES DOS INTEGRANTES DO CARF-M
SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL PLENO
Art. 15. São atribuições do Presidente do Tribunal Pleno:
I - presidir as reuniões, manter a ordem dos trabalhos,
resolver as questões de ordem, e apurar as votações;
II - convocar os componentes das Câmaras, para reunião
ordinária uma vez por mês, e extraordinárias, quantas vezes forem
necessárias;
III - convocar os suplentes, de forma alternada nas faltas e
impedimentos dos titulares, conforme o previsto no art. 21, inciso V,
deste Regimento;
IV - apreciar os pedidos dos Conselheiros, relativos às
justificativas de ausência às sessões;
V - apreciar e decidir sobre os pedidos de licença dos
Conselheiros e Representantes Fiscais;
VI - proferir, nas sessões do Tribunal Pleno, quando for o
caso, além do voto ordinário, o de desempate;
VII - estabelecer metas de julgamento aos Presidentes da
Primeira e Segunda Câmara, de acordo com as sessões ordinárias de
cada Câmara, fixando o número mínimo de processos por sessão, de
acordo com a conveniência dos serviços em função do estoque de
recursos interpostos;
VIII - despachar o expediente do Tribunal Pleno;
IX - examinar o Recurso de Revista, a fim de verificar o
cumprimento dos requisitos legais para efeito de admissibilidade,
conforme o previsto no art. 73, deste Regimento;
X - despachar os pedidos que tratem de matéria estranha à
competência do CARF-M, e os recursos não admitidos pela lei,
denegando seguimento aos mesmos ou, quando for o caso,
determinando a devolução dos respectivos processos às repartições
competentes;
XI - zelar pela distribuição, mediante sorteio, dos
processos para julgamento pelos Conselheiros;
XII - encaminhar ao Secretário da SEMEF as propostas
para adoção de medidas tendentes ao aprimoramento e ordenação da
Legislação Tributária e do Processo Administrativo Tributário, conforme
o previsto no inciso VII, do art. 8º, deste Regimento;
XIII - encaminhar Representação ao Ministério Público
Estadual, relativas às infrações que apontem indícios de crimes contra a
ordem tributária, detectadas nos processos definitivamente julgados no
âmbito administrativo, conforme previsto no inciso IX, do art.8º, deste
Regimento;
XIV - analisar, a proposta oferecida pelos Representantes
Fiscais das Câmaras e do Tribunal Pleno para a adoção de medidas que
considerem necessárias ao bom andamento dos trabalhos, e, sendo o
caso, tomar providências para implementá-las;
XV - prestar informações requeridas pelo Poder Judiciário,
pelo Ministério Público, e pela Polícia Civil a respeito de decisão de
recursos interpostos;
XVI - providenciar a publicação de súmula construída
conforme o previsto nos arts. 91 e 92, deste Regimento;
XVII - assinar as decisões e atas das reuniões;
XVIII - apresentar anualmente ao Secretário da SEMEF
relatório circunstanciado dos trabalhos realizados pelo CARF-M;

XIX - providenciar a substituição do Conselheiro cuja
vacância seja decorrente de renúncia, falecimento, ou de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 89, deste Regimento;
XX - apreciar se os pedidos para a realização de
sustentação oral a serem efetuados pelo sujeito passivo atendem aos
requisitos legais, e, quando for o caso denegá-los;
XXI - delegar, em havendo necessidades operacionais, as
competências administrativas que lhe foram outorgadas neste
Regimento;
XXII - representar o CARF-M nas solenidades e atos
oficiais, podendo, no entanto, delegar essa função a qualquer um dos
membros deste colegiado;
XXIII - exercer outras atribuições que lhes forem conferidas
na esfera de competência;
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL PLENO
Art. 16. São atribuições do Vice-Presidente do Tribunal
Pleno as previstas no art. 15, deste Regimento, e ainda:
I - auxiliar o Presidente do Tribunal Pleno no desempenho
de suas funções;
II - substituir o Presidente do Tribunal Pleno nos casos de
ausências, e impedimentos, conforme previsão no art. 4º, § 2º, deste
Regimento;
III - desempenhar outras atribuições que lhe forem
delegadas pelo Presidente do Tribunal Pleno, dentre o rol de atribuições
do CARF-M.
SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS
Art.17. São atribuições dos Presidentes das Câmaras
julgadoras as previstas no art. 19, deste Regimento, e ainda:
I - presidir as sessões das respectivas Câmaras
julgadoras;
II - proferir, nas sessões das respectivas Câmaras
julgadoras, quando for o caso, além do voto ordinário, o de desempate;
III - excluir as expressões desrespeitosas, ou difamatórias,
contidas em petições, recursos, representações e informações;
IV - encaminhar os pedidos de providências, diligências
informações solicitadas, ou a proposta, caso aprovada, nos respectivos
termos dos incisos IV e V do art. 19, deste Regimento;
V - redistribuir os processos, dentro da própria Câmara,
quando não observado o prazo estabelecido no art. 23, §§ 1º a 3º, ou
quando o Relator estiver impedido nos termos do art. 88, incisos I a VI,
ambos deste Regimento;
VI - apreciar se os pedidos para a realização de
sustentação oral efetuados pelo sujeito passivo atendem aos requisitos
legais, e, quando for o caso denegá-los;
VII - convocar os suplentes, de forma alternada, nas faltas
e impedimentos dos titulares, conforme o previsto no art. 21, inciso V,
deste Regimento.
VIII - elaborar a pauta de julgamento para as sessões;
IX - autorizar, respeitada a razoabilidade, a prorrogação do
prazo para a retenção de processo, informando eventuais violações aos
deveres de celeridade impostos aos Conselheiros;
X - desempenhar outras atribuições que lhe forem
delegadas pelo Presidente do Conselho, dentre o rol de atribuições do
CARF-M;
XI - receber as súmulas propostas pelos Conselheiros e
providenciar o envio à Presidência do Tribunal Pleno do CARF-M, nos
termos previstos no inciso , IX, do art. 19 , deste Regimento
XII - substituir o Presidente do Tribunal Pleno nos casos de
ausências, ou impedimentos, simultâneos do Presidente e do VicePresidente do CARF-M.
SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS VICE-PRESIDENTES DAS CÃMARAS
Art. 18. São atribuições dos Vice-Presidentes das
Câmaras julgadoras as previstas no art. 19, deste Regimento, e ainda:
I - substituir os Presidentes das Câmaras respectivas em
suas ausências, ou impedimentos, nos termos do art. 5º, § 2º, deste
Regimento;
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II - auxiliar os Presidentes das Câmaras respectivas no
desempenho de suas funções;
III - desempenhar outras atribuições que lhe forem
delegadas pelo Presidente da Câmara, dentre o rol de atribuições do
CARF-M.
SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS
Art. 19. São atribuições dos Conselheiros:
I - relatar os processos que lhes forem distribuídos, sempre
zelando pela rápida prestação administrativa judicante;
II - fundamentar legalmente e motivar o seu voto, com a
análise de todas as matérias de fato e de direito, sob pena de nulidade
prevista no art. 83, inciso I, deste Regimento;
III - comparecer às sessões das Câmaras, para julgamento
dos processos e das questões colocadas em pauta;
IV - solicitar, sempre que julgar conveniente, no exercício
de sua função de Conselheiro Relator, pedidos de providências,
diligências, ou informações, observado o previsto no inciso IV, do art. 15
deste Regimento;
V - propor à Câmara as diligências necessárias à instrução
dos processos, quando não solicitadas pelo Relator nos termos do inciso
anterior;
VI - cumprir peremptoriamente os prazos para restituição
dos processos em seu poder;
VII - comunicar à Presidência da Câmara a ausência à
sessão de julgamento com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de
antecedência da realização da sessão;
VIII - manter sigilo de qualquer informação, obtida em
razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos
passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus
negócios ou atividades, na forma do art. 198, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966–Código Tributário Nacional;
IX - propor súmulas aos Presidentes das Câmaras
julgadoras nos termos do art. 92, inciso I, deste Regimento.
X - respeitar as súmulas em vigor nos termos do art.92, §§
1º, e 2º, deste Regimento;
SEÇÃO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS REPRESENTANTES FISCAIS

Pleno;

Art. 20. São atribuições dos Representantes Fiscais:
I - comparecer às sessões das Câmaras, e do Tribunal

II - participar dos debates;
III - falar, previamente, nos processos, seja qual for a
espécie de recurso, emitindo parecer com fundamento legal;
IV - requerer diligência e requisitar de qualquer órgão
municipal documentos julgados necessários à instrução dos processos
de que tenha vista;
V - observar os prazos para restituição de processos em
seu poder;
VI - prestar informações solicitadas pelos Presidentes das
Câmaras, do Tribunal Pleno, e dos demais Conselheiros;
VII - pedir vista do recurso antes de proferido o voto do
relator, se achar conveniente.
SEÇÃO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA
Art. 21. São atribuições da Secretaria:
I - secretariar as sessões do CARF-M e lavrar atas dos
trabalhos, fazendo a respectiva leitura;
II - dirigir, orientar e coordenar os serviços da Secretaria do
CARF-M;
III - após sorteio, distribuir os processos aos Conselheiros;
IV - levar ao conhecimento do Presidente, para os devidos
fins, a devolução do processo fora do prazo;
V - Expedir comunicação para a convocação de suplente,
de forma alternada, atendendo determinação do Presidente do Tribunal
Pleno, e dos Presidentes das Câmaras julgadoras;
VI - assinar as requisições de material permanente e de
expediente do CARF-M, observadas as normas aplicáveis;
VII - manter atualizado o controle de frequência dos
Conselheiros;

VIII - expedir notificações ou intimações, nos termos
previstos na legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal;
IX – auxiliar o Presidente do Tribunal Pleno na elaboração
do relatório anual do CARF-M;
X - receber os processos eletrônicos tramitados pelos
Sistemas existentes no âmbito da SEMEF;
XI - controlar a tramitação dos processos enviados e
recebidos pelos Conselheiros;
XII - tramitar eletronicamente os processos devolvidos
pelos Conselheiros;
XIII - preparar e encaminhar para julgamento ou despacho
do Presidente os processos e demais expedientes;
XIV – preparar as matérias para publicação, pauta de
julgamento, acórdãos e expedientes;
XV - tramitar aos órgãos competentes os processos
julgados, para cumprimento dos acórdãos proferidos;
XVI - redigir ofícios, memorandos, portarias, exposições de
motivos, relatórios e outros papéis de interesse do CARF-M;
XVII - preparar a pauta de processos para julgamento;
XVIII - preparar a requisição de material permanente e de
expediente necessários ao desempenho do CARF-M;
XIX - afixar, ou publicar a pauta de julgamento e as
ementas de acórdãos;
XX - receber e expedir a correspondência do CARF-M.
XXI - desempenhar outras atribuições que lhe forem
delegadas pelo Presidente do Pleno ou das Câmaras, que tenham
relação com as atividades do CARF-M.
CAPÍTULO V
DO PREPARO PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 22. Os processos tramitados para o CARF-M serão
registrados na Secretaria e, depois de conferidos, encaminhados pelos
Presidentes do Tribunal Pleno ou das Câmaras julgadoras aos
Representantes Fiscais.
Art. 23. Após a manifestação da Representação Fiscal, em
sessão, serão os processos distribuídos proporcionalmente mediante
sorteio, pela Secretaria aos Conselheiros Relatores, obedecendo ao
previsto no art. 21, inciso III, deste Regimento.
§ 1° O Conselheiro sorteado terá o prazo de até 15
(quinze) dias para a devolução do processo, com Relatório e Voto;
§ 2° Por solicitação do Relator ao Presidente das Câmaras
Julgadoras, para efeito de diligência, o prazo ser-lhe-á renovado por
mais 15 (quinze) dias para proferir o seu Relatório, contados da data em
que receber o processo com a diligência cumprida;
§ 3° O Relator, em se tratando de processo de difícil
estudo, deverá formalizar nos autos este fato ao Presidente que, se
achar conveniente, dilatará o período por prazo não superior a 15
(quinze) dias;
Art. 24. No caso de impedimento do Conselheiro Relator
nos termos do art. 88, incisos I a VI, deste Regimento, deve o processo ir
para outro Conselheiro, mediante distribuição por sorteio.
Art. 25. Quando o processo com Recurso Voluntário for
devolvido pelo Relator, a Secretaria organizará a pauta de julgamento,
providenciando a notificação ou intimação do Interessado ou a quem
tenha poderes outorgados para representá-lo, nos termos previstos na
legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal.
Parágrafo único - A pauta de julgamento deverá ser
afixada em local acessível à leitura, ou publicada, com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis, contados da data de julgamento,
indicando para cada um dos autos:
I - número do Processo e do Recurso;
II - nome do Recorrente e do Recorrido;
III - nome do Procurador do Recorrente, se houver;
IV - nome do Conselheiro Relator;
V - local, data e hora da sessão.
Art. 26. Quando o processo com Recurso de Ofício for
devolvido pelo Relator, a Secretaria organizará a pauta de julgamento,
providenciando a notificação ou intimação do Interessado nos termos do
artigo anterior, indicando para cada caso:
I - número do Processo e do Recurso;
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II - nome do Autuado ou Interessado;
III - nome do Conselheiro Relator;
IV - local, data e hora da sessão.
Art. 27. Interposto o Recurso de Revista pelo sujeito
passivo, a Secretaria do Tribunal Pleno encaminhará os autos do
processo para análise e parecer pela Representação Fiscal, na forma
prevista no art. 20, inciso III, deste Regimento.
Art. 28. Quando o Recurso de Revista for interposto pela
própria Representação Fiscal, conforme o previsto no art. 10, inciso IV,
deste Regimento, a Secretaria do Tribunal Pleno providenciará a
intimação do sujeito passivo para, querendo, manifestar-se com relação
ao recurso interposto, no prazo de até 15 (quinze) dias.
Art. 29. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias a que se
refere o art. 28, com ou sem a manifestação do sujeito passivo, ou, na
hipótese prevista no art. 27, após apresentado o parecer emitido pela
Representação Fiscal no prazo legal, a Secretaria submeterá o Recurso
de Revista à apreciação da Presidência do Tribunal Pleno, que verificará
o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal.
Art. 30. Admitido o Recurso de Revista, o processo será
distribuído, pela Secretaria do Tribunal Pleno, por sorteio, ao
Conselheiro Relator, para elaboração de Relatório e Voto.
Art. 31. Interposto o Recurso de Revista, não satisfeitos
os requisitos legais para efeito de admissibilidade, o Presidente do
Tribunal Pleno, em despacho fundamentado, negará seu seguimento,
observando-se o previsto no artigo 73, incisos I a IV, deste Regimento.
Art. 32. O pedido formal de reapreciação da
inadmissibilidade pelo Interessado será processado nos mesmos autos
do Recurso de Revista denegado e será dirigido ao Presidente do
Tribunal Pleno.
Parágrafo único - o pedido formal de reapreciação deverá
atender ao previsto no artigo 54, incisos I, II, IV, VI, deste Regimento.
Art. 33. Interposto o pedido formal de reapreciação, após
parecer elaborado pela Representação Fiscal no prazo de 15 (quinze)
dias, será encaminhado para o Presidente do Tribunal Pleno, o qual
poderá reconsiderar a sua decisão, reconhecendo a presença do
requisito legal de admissibilidade do Recurso de Revista, observando-se
o previsto no artigo 30, deste Regimento.
Art. 34. Não havendo reconsideração, a Secretaria
encaminhará ao Tribunal Pleno o pedido formal de reapreciação para
julgamento da declaração de inadmissibilidade, devendo o Presidente
indicar um Conselheiro para a leitura do despacho que declarou a
inadmissibilidade.
Art. 35. Não estando os processos devidamente instruídos,
determinar-se-ão as medidas que forem necessárias, mediante despacho
do Presidente do Tribunal Pleno, ou da respectiva Câmara julgadora.
Art. 36. O julgamento dos processos no CARF-M
observará o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrada
do Recurso na Secretaria.
CAPÍTULO VI
SEÇÃO I
DAS SESSÕES

§1º As sessões ordinárias serão realizadas no dia 2 (dois)
de cada mês, pontualmente às 8:00 horas. Se a sessão a ser realizada
coincidir com dia de feriado ou ponto facultativo, a critério da
Presidência, será a mesma transferida para o primeiro dia útil livre
anterior ou posterior, na mesma hora;
§ 2º As sessões extraordinárias serão realizadas em dia e
hora fixados pelo Presidente do Tribunal Pleno;
§ 3º Admitir-se-á a não convocação ou cancelamento de
sessão ordinária quando não houver matéria, processo a ser apreciado,
ou em outras situações, a critério da Presidência, devidamente
motivadas;
§ 4° As sessões do Tribunal Pleno só serão realizadas
quando presente a maioria de seus membros, sendo as suas decisões
tomadas pela maioria simples de votos, competindo ao Presidente, além
do voto ordinário, o de desempate.
§ 5º O Representante Fiscal participa das sessões do
Tribunal Pleno, cabendo, na sua ausência ou impedimento, ser
substituído por seu suplente, ou, excepcionalmente, por Representante
Fiscal suplente das Câmaras julgadoras.
§ 6º Na falta do Representante Fiscal à Sessão do Tribunal
Pleno, o Presidente poderá designar um Conselheiro para leitura do
parecer.
SEÇÃO III
DAS SESSÕES DAS CÂMARAS JULGADORAS
Art. 39. As Câmaras Julgadoras reunir-se-ão,
ordinariamente,
quatro vezes ao mês, e extraordinariamente,
quantas vezes forem necessárias, conforme convocação da
Presidência.
§ 1º As sessões ordinárias da Primeira Câmara julgadora
serão realizadas até o dia 5 (cinco), 12 (doze), 19 (dezenove) e 26 (vinte
e seis), de cada mês, pontualmente às 8:00 horas. Se a sessão a ser
realizada coincidir com dia de feriado ou ponto facultativo, a critério do
Presidente, será transferida para o primeiro dia útil livre anterior ou
posterior, na mesma hora;
§ 2º As sessões ordinárias da Segunda Câmara julgadora
serão realizadas até o dia 7 (sete), 14 (quatorze), 21 (vinte e um) e
27(vinte e sete), de cada mês, pontualmente às 8:00 horas. Se a sessão
a ser realizada coincidir com dia de feriado ou ponto facultativo, a critério
do Presidente, será transferida para o primeiro dia útil livre anterior ou
posterior, na mesma hora;
§ 3° As sessões das Câmaras julgadoras só serão
realizadas quando presente a maioria de seus membros, sendo as suas
decisões tomadas pela maioria simples de votos, competindo ao
Presidente, além do voto ordinário, o de desempate.
§ 4º O Representante Fiscal participa das sessões das
Câmaras julgadoras, e na sua ausência, ou impedimento, será
substituído por seu suplente, ou, excepcionalmente, por Representante
Fiscal de outra Câmara.
§ 5º Na falta do Representante Fiscal à sessão da Câmara
julgadora, o Presidente deverá designar um Conselheiro para leitura do
parecer.
§ 6º Admitir-se-á a não convocação ou cancelamento de
sessão ordinária quando não houver matéria e ou processo a ser
apreciado.
§ 7º Somente poderá discutir e votar o Conselheiro que
tiver assistido integralmente à exposição do Relator, devendo, caso isso
não ocorra, ser registrada a sua ausência no processo em julgamento.
Art. 40. As sessões do CARF-M serão públicas.

Art. 37. O CARF-M realizará reuniões ordinárias e
extraordinárias.
Parágrafo único - Todos os processos de competência do
CARF-M poderão, a critério da Presidência do Tribunal Pleno ou das
Câmaras julgadoras, ser submetidos a julgamento em listas de
processos em ambiente presencial ou virtual, observadas as respectivas
competências.
SEÇÃO II
DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO
Art. 38. O Tribunal Pleno reunir-se-á ordinariamente uma
vez ao mês, e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias,
conforme convocação da Presidência.

Art. 41. Aberta a sessão e não havendo número para
deliberar, conforme o previsto nos arts. 38, §4º, e 39, § 3º, deste
Regimento aguardar-se-á por 15 (quinze) minutos, e, persistindo a falta
de quórum, o Presidente do Tribunal Pleno, ou da respectiva Câmara
Julgadora, encerrará a sessão;
SEÇÃO IV
DA ORDEM A SER SEGUIDA NAS SESSÕES
Art. 42. Antes de aberta a sessão, quando presencial, o
Presidente do Tribunal Pleno, ou das Câmaras julgadoras, toma assento
à mesa dos trabalhos ladeado à direita pelo Representante Fiscal, e à
esquerda pelo (a) Secretário (a) do CARF-M.
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Art. 43. O Vice-Presidente ocupa a primeira cadeira da
direita e os demais membros o seguem, alternando-se os
Representantes dos Contribuintes com os da Fazenda Municipal.
trabalhos:

Art. 44. A sessão obedecerá a seguinte ordem dos

I - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior
pelo (a) Secretário (a);
II - julgamento dos recursos;
III - distribuição, mediante sorteio, dos recursos aos
Conselheiros, conforme o previsto no art. 21, inciso III, deste Regimento.
Parágrafo único - As atas das sessões serão elaboradas
pelo (a) Secretário (a) e assinadas pelos Conselheiros, Presidente do
Tribunal Pleno, ou das respectivas Câmaras, e respectivos
Representantes Fiscais;
Art. 45. Ao iniciar o julgamento do recurso, o Relator fará a
leitura do seu Relatório, e logo em seguida o Representante Fiscal fará a
leitura de seu Parecer;
Art. 46. É assegurado aos Interessados, caso seja
atendido o previsto no art. 15, inciso XX, e no art. 17, inciso VI, deste
Regimento, o direito à sustentação oral pelo prazo de 15 (quinze)
minutos.
§ 1° Nenhum julgamento far-se-á sem a presença do
Relator do processo;
§ 2° Quando o Presidente do Tribunal Pleno, ou das
Câmaras Julgadoras for o Relator do processo, deverá declarar-se
impedido, momentaneamente, de exercer sua função, passando a
Presidência ao Vice-Presidente, ou, se este não estiver presente, ao
Conselheiro que assim designar;
§ 3º Serão admitidos nos debates, os Conselheiros, os
Representantes Fiscais, e o Interessado, ou seu Representante Legal;
§ 4º Durante as sessões, o Presidente não poderá ser
aparteado quando fizer uso da palavra, ressalvadas as questões de
ordem;
§ 5º Quando a sessão for presencial, terminado o debate e
proferido o voto do Relator, o Presidente colherá os votos dos demais
Conselheiros, começando pelo lado esquerdo da Presidência, de
maneira que o Vice-Presidente seja o último a votar;
§ 6º Qualquer Conselheiro poderá, no curso da votação,
modificar total ou parcialmente seu voto já proferido;
§ 7° O Presidente vota por último, proferindo, quando for o
caso, além do voto ordinário, o de desempate, tornando a decisão
vencedora por maioria;
§ 8° Os Representantes Fiscais não terão direito ao voto.
Art. 47 - O Conselheiro ou o Representante Fiscal que não
se considerar esclarecido sobre a matéria, poderá, antes do Relator
proferir o seu voto, pedir vistas do processo, suspendendo-se-lhe o
julgamento.
Parágrafo único - O prazo para vista do processo, a que
se refere este artigo, será de até 15 (quinze) dias, contado da data do
pedido de vista, findo o qual, deverão os autos serem devolvidos à
Secretaria do CARF-M.
Art. 48 - O Conselheiro Relator que sentir necessidade de
dirimir dúvidas sobre matérias tributárias polêmicas, antes de proferir seu
Relatório deverá formalizar solicitação à Presidência do Tribunal Pleno a
promoção do debate para a discussão do tema.
Parágrafo único - A Presidência do Tribunal Pleno, após o
recebimento da solicitação, definirá a data do debate, conforme dia e
hora disponíveis na pauta de julgamentos do CARF-M, não podendo
ultrapassar 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento.
Art. 49. O Relatório e o Voto fundamentados e motivados
legalmente pelo Relator do processo, conforme o previsto no art.19,
inciso II, deste Regimento, serão juntados aos autos, na sessão em que
forem proferidos.
Art. 50. É dever de qualquer Conselheiro, em razão de
impedimento, conforme o previsto no art. 88, incisos I, a VI, deste
Regimento abster-se de votar nos julgamentos.

Art. 51. O julgamento poderá ser adiado, mediante
declaração do Presidente da sessão:
I - Se o Relator manifestar, pela ordem, logo após a
aprovação da ata, que lhe surgiram dúvidas, quanto ao voto a ser
proferido no processo;
II - Se o Recorrente, ou Representante Legal, formalizar
pedido de justo impedimento, acompanhado de prova, antes de iniciada
a sessão;
III - Se o Recorrente, ou Representante Legal, formalizar
pedido de desistência do recurso;
§ 1° O pedido de justo impedimento previsto no inciso II,
deste artigo só poderá ser formalizado uma única vez pelo Recorrente;
§ 2º O processo, cujo julgamento tenha sido adiado,
conforme o previsto nos incisos I, e II, deste artigo, figurará em primeiro
lugar, na pauta de julgamento da sessão ordinária seguinte.
Art.52. A decisão, sob a forma de Acórdão, será redigida
imediatamente pelo Relator após o julgamento.
Parágrafo único - Se o Relator for voto vencido, o
Presidente designará um Conselheiro, cujo voto tenha sido vencedor,
para redigi-la.
CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53. São admissíveis perante o CARF-M, os seguintes
recursos:

I - Recurso Voluntário;
II - Recurso de Ofício;
III - Recurso de Revista.

Art. 54. Os Recursos dirigidos ao CARF-M serão
interpostos de acordo com as regras de protocolo previstas na legislação
tributária em vigor e deverão conter os seguintes requisitos:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - o nome, qualificação do Recorrente e número da
decisão recorrida;
III - a identificação da(s) notificação(ões) de lançamento,
do Auto de infração e Intimação Fiscal;
IV - os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
V - as diligências que o Recorrente pretenda sejam
efetuadas, na forma da lei;
VI - o objetivo visado, formulado de modo claro e preciso;
VII - a declaração do montante que for reputado devido,
quando a dúvida ou o litígio versar sobre o valor;
VIII - O endereço postal fornecido pelo Sujeito Passivo
para fins de licenciamento ou cadastro fiscal e o endereço eletrônico
atribuído pela administração tributária.
§ 1º Os recursos deverão estar acompanhados de cópia da
decisão recorrida ou da comunicação de despacho respectiva e de
documento que comprove a legitimidade do Sujeito Passivo ou de quem
lhe tenha outorgado poderes em conformidade com a legislação de
regência.
§ 2° É obrigatório o credenciamento prévio do Sujeito
Passivo para o registro e o meio de acesso ao sistema da SEMEF.
§ 3° Dos processos físicos existentes na Primeira Instância
Administrativa, quando julgados, será permitido o Recurso para o CARFM, por petição escrita, até a finalização do estoque;
§ 4°A data da ciência da intimação da decisão regula o
prazo para o recurso cabível.
§ 5.º O recurso assinado por Procurador deverá ser
acompanhado pelo respectivo instrumento legal;
Art. 55. Não será conhecida petição que reunir recursos
referentes a tributos diversos, bem como recurso relativo a mais de um
lançamento, autuação e decisão de Primeira Instância Administrativa.
Art. 56. As intimações serão feitas obedecidas as regras
dispostas na legislação que trata do Processo Administrativo Fiscal.
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Art. 57. O Sujeito Passivo poderá, em qualquer fase
processual, desistir do recurso, mediante manifestação escrita.
Parágrafo único - Formalizada a desistência, a Secretaria
do CARF-M, lavrará o termo de encerramento do recurso, extinguindo-se
o litígio.
SEÇÃO II
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Art. 58. O Recurso Voluntário dirigido ao CARF-M, é
interposto pelo Sujeito Passivo, ou por quem tenha poderes outorgados
para representá-lo nas decisões de Primeira Instância Administrativa.
Parágrafo único - O Recurso Voluntário poderá ser
parcial, facultando-se ao Recorrente, o recolhimento da parcela
incontroversa, aplicando-se os descontos legais referentes à redução da
multa por infração nos prazos estabelecidos na legislação municipal.
Art. 59. Efetuado o pagamento total ou o pedido de
parcelamento do crédito tributário, extingue-se o Recurso em qualquer
fase processual, mediante despacho fundamentado do Presidente do
Tribunal Pleno ou das Câmaras julgadoras.
Art. 60. O Recurso Voluntário, interposto dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contado, a partir da data da ciência da Decisão de
Primeira Instância Administrativa, suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Art. 61. Os Recursos Voluntários serão encaminhados aos
Representantes Fiscais, e no prazo de até 15 (quinze) dias, deverão ser
devolvidos à Secretaria, com o Parecer, ou pedido de diligência dirigido
ao Presidente da Câmara julgadora;
Art. 62. No retorno do processo em diligência, o
Presidente da Câmara julgadora emitirá despacho, devolvendo-o ao
Representante Fiscal, para elaboração de Parecer, no prazo de até 15
(quinze) dias.
Art. 63. O Recurso Voluntário implicará apreciação e
julgamento de todas as questões suscitadas no expediente, ainda que a
decisão de Primeira Instância Administrativa não as tenha julgado por
inteiro.
Art. 64. Instruído o Recurso Voluntário, o Conselheiro
Relator sorteado, deverá elaborar Relatório e Voto legalmente
fundamentados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento dos autos.
SEÇÃO III
DO RECURSO DE OFÍCIO
Art. 65. O Recurso de Ofício dirigido ao CARF-M, é
interposto pela autoridade julgadora de Primeira Instância Administrativa,
mediante declaração na própria decisão contrária à Fazenda Municipal,
sempre que o Sujeito Passivo for exonerado, no todo ou em parte, do
pagamento de tributo ou de multas de valor originário superior ao limite
de alçada previsto na legislação que trata do Processo Administrativo
Fiscal.
Art. 66. Se da decisão contrária à Fazenda Municipal,
também, couber o Recurso Voluntário, aplicam-se, cumulativamente, as
disposições previstas na seção II, do capítulo VII, deste Regimento.
Art. 67. Havendo Recurso de Ofício e Recurso Voluntário,
ambos serão encaminhados ao CARF-M, para serem julgados
simultaneamente.
Parágrafo único - Os Recursos de Ofício interpostos pela
autoridade julgadora de Primeira Instância Administrativa serão
sorteados eletronicamente entre todos os Conselheiros, obedecido o
previsto no art. 2I, III, deste Regimento. ,
Art. 68. Os Recursos de Ofício serão encaminhados aos
Representantes Fiscais, e no prazo de até 15 (quinze) dias, deverão ser
devolvidos à Secretaria, com o Parecer, ou pedido de diligência dirigido
ao Presidente da Câmara julgadora;

Art. 69. No retorno do processo em diligência, o
Presidente da Câmara julgadora emitirá despacho devolvendo-o ao
Representante Fiscal, para elaboração de Parecer, no prazo de até 15
(quinze) dias.
Art. 70. Instruído o Recurso de Ofício, o Conselheiro
Relator sorteado, deverá elaborar Relatório e Voto legalmente
fundamentados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento dos autos.
SEÇÃO IV
DO RECURSO DE REVISTA
Art.71. O Recurso de Revista, com efeito suspensivo,
dirigido ao Tribunal Pleno, é interposto pelo Sujeito Passivo ou pelo
Representante Fiscal, quando no julgamento da matéria tributária houver
interpretação diversa da que lhe houver dado o Tribunal Pleno ou das
Câmaras julgadoras, seja da mesma Câmara ou de Câmaras julgadoras
distintas.
Art. 72. O Recurso de Revista deverá preencher os
requisitos legais para efeito de admissibilidade, que serão examinados
pelo Presidente do Tribunal Pleno, conforme o previsto no artigo 15,
inciso IX, deste Regimento.
Art. 73. Consideram-se requisitos legais para efeito de
admissibilidade do Recurso de Revista:
I - tempestividade;
II - regularidade de representação do Sujeito Passivo;
III - indicação da decisão paradigmática;
IV - demonstração precisa da divergência quanto à
interpretação diversa no julgamento da matéria tributária da que lhe
houver dado o Tribunal Pleno, a mesma Câmara, ou Câmaras julgadoras
distintas do CARF-M.
Art. 74. No Recurso de Revista deverá ser demonstrada a
divergência arguida, indicando-se a decisão divergente dada pelo
Tribunal Pleno, pela mesma Câmara, ou Câmaras julgadoras distintas do
CARF-M, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Parágrafo único - O Recorrente fará a prova da
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica em
que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores,
com a indicação da respectiva fonte.
Art. 75. Não deverão ser utilizadas como decisões
paradigmáticas as do Tribunal Pleno ou das Câmaras julgadoras que
tenham sido objeto de súmula, nos termos do artigo 91, deste
Regimento.
Art. 76. No Recurso de Revista, a distribuição ao Relator
não poderá recair em Conselheiro que tenha atuado nesta condição no
processo objeto da decisão recorrida.
Art. 77. Serão sumariamente declarados ineptos os
Recursos de Revista cujos autos não apresentem cópias dos Acórdãos
cotejados e/ou apresentem inequívoco desatendimento às disposições
previstas no artigo 73, incisos I, a IV, deste Regimento.
Art. 78. A declaração de inadmissibilidade do Presidente
será apreciada e votada pelo Plenário, nos casos de pedido formal de
reapreciação da inadmissibilidade pelo Interessado, conforme o previsto
no art. 34, deste Regimento.
SEÇÃO V
DOS PRAZOS
Art. 79. Os prazos fixados neste Regimento serão
contínuos e peremptórios, excluindo-se, na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único – Os prazos só se iniciam ou vencem em
dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo
administrativo.
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Art. 80. Os prazos para a interposição de Recursos serão
de:

I - 30 (trinta) dias para o Recurso Voluntário, total ou
parcial, contados a partir da data da ciência da decisão de Primeira
Instância Administrativa, pelo Sujeito Passivo ou a quem tenha poderes
outorgados para representá-lo.
II - 15 (quinze) dias para o Recurso de Revista interposto
pelo Sujeito Passivo, ou a quem tenha poderes outorgados para
representá-lo, contados da data de sua ciência do Acórdão questionado;
e de 30 (trinta) dias corridos para o Representante Fiscal, contados a
partir da publicação do Acórdão no Diário Oficial do Município.
III - 15 (quinze) dias corridos, para o pedido formal de
reapreciação de inadmissibilidade do Recurso de Revista, contados a
partir da data da ciência da decisão que declarou a inadmissibilidade do
Recurso de Revista.
Parágrafo único - O prazo para a interposição do Recurso
de Ofício observará o previsto no art. 65, deste Regimento.
Art. 81. Não havendo prazo expressamente previsto neste
Regimento, o CARF-M expedirá ato normativo que versará sobre regras
específicas.
SEÇÃO VI
DO RECESSO
Art. 82. Sem prejuízo de todas as vantagens legais
atribuídas aos componentes do CARF-M, não se realizarão sessões:
I - nos feriados e dias de pontos facultativos;
II - no período de 20 (vinte) de dezembro a 19 (dezenove) de janeiro.
CAPÍTULO VIII
DAS NULIDADES

Art. 83. São nulos os atos administrativos que desatendam
os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios
da Administração Pública, especialmente nos casos de:
I - votos exarados nas sessões do CARF-M, relativos ao
processo em julgamento, que não estejam fundamentados legalmente e
motivados com a análise de todas as matérias de fato e de direito,
conforme o previsto no inciso II, do art. 19, deste Regimento;
II - atos e termos lavrados por autoridade ou servidor
incompetente;
III - despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente que impliquem preterição ou prejuízo do direito de defesa.
IV - inobservância de formalidades processuais previstas
no Processo Administrativo Fiscal, e neste Regimento.
§ 1º A nulidade de qualquer ato será declarada pela
autoridade julgadora competente, e só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2º Na declaração de nulidade a autoridade julgadora
especificará os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
CAPÍTULO IX
DAS PROIBIÇÕES

Art. 86. É vedada a nomeação para Conselheiro de
pessoa que estiver na situação prevista no parágrafo único do art. 84, da
Lei Orgânica do Município de Manaus.
SEÇÃO II
DOS IMPEDIMENTOS
Art. 87. Os Conselheiros titulares ou suplentes ficam
impedidos de atuar no exercício da advocacia em matéria tributária
contra a Fazenda Pública Municipal pelo período de 2 (dois) anos, a
contar da data em que deixarem essa função.
Art. 88. É defeso aos Conselheiros exercerem suas
funções no processo:
I - em que tenham atuado no exercício da fiscalização
direta do tributo ou na instrução do processo, na qualidade de auditor,
diligenciador ou perito;
II - em que a matéria em julgamento, direta ou
indiretamente, seja de seu interesse pessoal ou de seu cônjuge ou de
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau;
III - em que mantenha vínculo, na qualidade de sócio,
empregador ou empregado, com o Sujeito Passivo autuado ou com o
mandatário que o represente perante a Administração Municipal;
IV - que conheceu em Primeira Instância Administrativa,
tendo- lhe proferido decisão;
V - em que seja representante legal do Sujeito Passivo o
seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha
reta ou na linha colateral, até o terceiro grau;
VI - em que tenha atuado como sócio ou membro de
direção ou de administração da pessoa jurídica autuada.
§ 1º O impedimento será registrado nos autos do processo
administrativo fiscal mediante declaração fundamentada e firmada pelo
próprio Conselheiro ou por quem o suscitar.
§ 2º O Conselheiro deverá comunicar o seu impedimento
aos Presidentes do Tribunal Pleno, ou das respectivas Câmaras
julgadoras;
I - na data do sorteio, quando designado Relator, hipótese
em que o processo será sorteado entre os demais Conselheiros;
II - por ocasião da divulgação da pauta de julgamento, nos
demais casos.
§ 3º O Conselheiro em seu impedimento, na sessão de
julgamento, será substituído pelo respectivo suplente, por convocação
dos Presidentes do Tribunal Pleno, ou das respectivas Câmaras
julgadoras.
§ 4º Aplicam-se as disposições do presente artigo, no que
couber, ao Representante Fiscal.
CAPÍTULO X
DAS SANÇÕES
Art. 89. Perderá o mandato, o Conselheiro que:
I - deixar de observar os requisitos para o exercício do
cargo previstos no caput do art. 13, §1º, incisos I, e II, e § 2º, deste
Regimento;
II - no exercício de suas funções proceder com dolo ou
fraude, em benefício próprio ou de terceiros, ou deixar de cumprir as
disposições legais e regimentais a ele cometidas;

SEÇÃO I
DAS VEDAÇÕES

sua função;
Art. 84. É vedado aos órgãos do CARF-M pronunciaremse sobre a constitucionalidade da legislação tributária e processual do
Município.
Art. 85. É vedado aos Conselheiros titulares e suplentes,
representantes do Município, exercer funções no órgão de julgamento
de Primeira Instância Administrativa durante o exercício de seus
mandatos, bem como atuar em cargos de Direção e Assessoramento
Superior–DAS diretamente relacionados a julgamento administrativotributário.

III - receber quaisquer benefícios indevidos no exercício de

IV - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, o exame
e o julgamento de processos;
V - faltar injustificadamente, nos termos deste Regimento,
a mais de 3 (três) sessões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, no
período de um ano;
VI - patrocinar, judicial ou extrajudicialmente, em
matéria tributária, interesses contrários aos da Fazenda Municipal;
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VII - faltar com o decoro dentro ou fora do exercício de
suas funções;
VIII - deixar, reiteradamente, na forma deste Regimento,
de mencionar os fundamentos legais do voto que proferir;
IX - Incorrer na situação prevista no parágrafo único do
art. 84 da Lei Orgânica do Município
Art. 90. Identificado que o Conselheiro nomeado pelo
Prefeito não atende aos requisitos legais para o exercício do cargo, seja
como titular ou suplente, caberá a sua imediata substituição, observado
o seguinte critério:
I - nomeação de outro Conselheiro ou suplente com base
na lista tríplice da entidade que teve seu Conselheiro inabilitado para o
exercício da função; ou
II - nomeação com base na análise de outros nomes a
serem indicados pela entidade que teve seu Conselheiro inabilitado, na
impossibilidade da aplicação do inciso I.
Parágrafo único - O procedimento para que seja efetuada
a substituição observará as seguintes etapas:
I - o Presidente da Câmara ou do Tribunal Pleno, ao tomar
conhecimento:
a) pelo próprio Conselheiro inabilitado, deverá
imediatamente convocar o suplente na forma prevista respectivamente
no art. 5º, § 3º, e art. 4°, § 3º, deste Regimento, devendo o Conselheiro
a ser substituído, devolver todos os processos que possuir, não mais
podendo atuar no âmbito do órgão colegiado;
b) por qualquer outro meio, cientificará imediatamente o
Conselheiro inabilitado de seu impedimento para atuar no âmbito do
órgão colegiado, permitindo-lhe pronunciar-se oficialmente, no prazo de
até 10 (dez) dias, contado da data da ciência, suspendendo sua atuação
nesse período e durante toda a apreciação da matéria, observados os
ritos e critérios de apreciação estabelecidos neste Regimento Interno,
devendo atuar o suplente, durante todo esse período de afastamento do
Conselheiro inabilitado.

§ 2º A vinculação da Administração Tributária dar-se-á a
partir da publicação da súmula prevista no parágrafo anterior.
Art.93. Por proposta unânime de cada Câmara de
Julgamento ao Presidente do Tribunal Pleno, poderá ser revisto o
enunciado de súmula, obedecidos os trâmites indicados nos incisos II,
III, e IV, do artigo 92, deste Regimento.
§ 1º A revogação de enunciado de súmula será publicada
no Diário Oficial do Município, entrando em vigor a partir do 30º
(trigésimo) dia da sua publicação.
§ 2º Aprovada e publicada a súmula, sua revisão ou seu
cancelamento, as seguintes providências serão tomadas pela Secretaria
do CARF-M.
I - seu registro em arquivos eletrônicos em sistemas
existentes no âmbito da SEMEF, a serem criados por ordem numérica,
com base em palavra ou expressão designativa do tema sumulado;
II sua averbação nos registros de que trata o inciso I, deste
parágrafo, nos casos de revisão ou de cancelamento;
§ 3º. A citação de súmula pelo seu número dispensará de
outras fundamentações a decisão da matéria em grau de defesa ou de
recurso.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 94. A todos os membros do CARF-M compete
observar rigorosa igualdade no tratamento às partes.
Art. 95. Aplicam-se, no que couber, as normas previstas
na Lei n° 1.118, de 01 de setembro de 1971, aos membros do CARF-M.
Parágrafo único seguintes finalidades:

O disposto neste artigo tem as

I - preservar a boa imagem e a reputação ilibada do CARF-M;

II - no caso previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo,
bem como na procedência da inabilitação do Conselheiro na situação
prevista na alínea “b” do inciso I deste artigo, o Prefeito nomeará novo
Conselheiro titular ou suplente, na forma estabelecida neste Regimento
Interno.

II - tornar claras as regras de condutas éticas inerentes ao
exercício dos membros do CARF-M, cujas infrações serão apuradas por
intermédio de processo administrativo disciplinar instaurado por ato do
Secretário (a) da SEMEF, mediante solicitação do Presidente do Tribunal
Pleno.

CAPÍTULO XI
DA EDIÇÃO DE SÚMULAS

III - preservar a imagem e a reputação dos Conselheiros e
Representantes Fiscais cuja conduta esteja de acordo com as normas
estabelecidas neste Regimento;

Art.91. As decisões reiteradas e uniformes do CARF-M
serão consubstanciadas em súmula de aplicação obrigatória para o
Conselho e para os demais órgãos da Administração Tributária.

IV - minimizar as possibilidades de conflito entre o
interesse privado e o dever funcional dos membros do CARF-M.

Art. 92. A condensação da jurisprudência predominante do
CARF-M em súmula será de iniciativa de qualquer Conselheiro e
depende cumulativamente:
I - de proposta feita por Conselheiro, conforme o previsto
no artigo 19, inciso IX, dirigida aos Presidentes das Câmaras julgadoras
do CARF-M, indicando o enunciado, instruída com pelo menos 5 (cinco)
decisões unânimes, proferidas cada uma em mês diferente por Câmaras
julgadoras diversas e/ou de Câmaras Reunidas do Tribunal Pleno no
mesmo sentido sobre a matéria a ser sumulada;
II - de parecer favorável do Representante Fiscal;
III - de aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do
número total de Conselheiros que integram o Tribunal Pleno, em sessão
realizada em, no mínimo 30 (trinta) dias, após a apresentação da
proposta;
IV - homologação do Secretário da Fazenda Municipal.
§ 1º A súmula, observadas as disposições do artigo
seguinte, será publicada no Diário Oficial do Município, entrando em
vigor a partir do 30º (trigésimo) dia da sua publicação.

Art. 96. O CARF-M, por intermédio do Presidente do
Tribunal Pleno, pode representar ao Secretário (a) da SEMEF:
I - para apurar irregularidades ou falta funcional em
processo, na instância inferior;
II - para sugerir providências de interesse público em
assuntos submetidos a sua apreciação.
Art. 97. As alterações deste Regimento somente serão
efetivadas com o voto favorável da maioria absoluta dos membros do
CARF-M.
§ 1º Aprovadas as alterações, o (a) Secretário (a) da
SEMEF deverá homologá-las.
§ 2º O Presidente do Tribunal Pleno fará o
encaminhamento das alterações ao (a) Secretário (a) da SEMEF visando
essa finalidade.
Art. 98. Os casos omissos neste Regimento serão
resolvidos pelo Tribunal Pleno, por maioria absoluta de votos de seus
membros, ou pelo Presidente do Tribunal Pleno.
publicação.

Art. 99. Este Regimento entrará em vigor, na data de sua
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Sala de reuniões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Município – CARF-M, em Manaus, 17 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 181/2020-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, da Lei
nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inciso I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011,
alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1552/2020DTRAB/GABIN/SEMSA, de 09.07.2020, subscrito pelo Secretário
Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma da
Comunicação Interna nº 036-teletrabalho de 15.07.2020;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo SIGED nº 2020.01637.01518.9.040699,
RESOLVE:
DECLARAR CESSADOS, a contar de 1°.07.2020 os
efeitos da Portaria nº 059/2020-SEMAD, publicada no DOM Edição
4.791, de 04.03.2020 que prorrogou a cessão da servidora LAY
TACIANA BARBOSA DA SILVA, ES – Cirurgião-Dentista, matrícula
080.151-8 J, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIFPAL DE
SÁUDE - SEMSA para a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de julho de 2020

PORTARIA Nº 182/2020-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe
confere os arts. 128, inciso II e 86, inciso IV da Lei Orgânica do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. I, da Lei
nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, inc. I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011,
alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 650/2020GP/MANAUS PREVIDÊNCIA, de 10.07.2020, subscrito pelo DiretorPresidente da Manaus Previdência - Manausprev;
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de
Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, na forma da
Comunicação Interna nº 041-teletrabalho de 20.07.2020;
CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do
Processo nº 2020.17848.17849.9.011827-SEMAD,
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RESOLVE:
CONSIDERAR PRORROGADA, no período de 02.01.2020
a 30.06.2020, com ônus para o órgão de origem, a cessão do servidor
ALDEMAR GAIA VIEIRA, Analista Municipal/Consultoria em Sistemas
Públicos, matrícula 121.761-5 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO –
SEMAD para a MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV,
movimentação funcional inicialmente promovida na forma da Portaria
nº 033/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.516, de 14.01.2019.

Pregão Eletrônico nº 039/2020 – CML/PM para Sistema de Registro de
Preços. As especificações e o termo de referência constantes do
Processo Administrativo nº 010011.16370077/2020-SEMSA, assim como
os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de
Preços, independentemente de transcrição.
O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da
data de publicação desta.
AMAZON COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Item

Unid

Qtd

01

frasco

1.650

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

ID

Descrição
Marca
AGENTE
DE
UNIÃO,
Classificação ANVISA: classe
II. Tamanho(s): frasco com no
mínimo 5ml. Apresentação:
adesivo
Monocomponente
fotopolimerizável convencional
de dois passos; técnica do
503956 condicionamento ácido total; MICRODONT
primer e adesivo em um só
frasco; para esmalte e dentina.
Material(is):
contém
nanopartículas, solvente a
base de água ou etanol.
Unidade de Fornecimento:
frasco.

Valor R$

11,84

Manaus, 07 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO
DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta no Processo
nº 2019/1637/5122 – SEMSA, de interesse da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA.
DISPENSO o procedimento licitatório, com base no artigo
24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993, para locação de um imóvel de
propriedade da empresa GUERREIRO ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA, localizado na Rua Teresina, nº 99, bairro
Nossa Senhora das Graças, na cidade de Manaus/AM, destinado ao
funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação – CER II desta
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, no
valor global de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
Seja submetido o presente Despacho à consideração do
Senhor Secretário Municipal de Saúde, para fins de ratificação.
Manaus, 24 de julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0328/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,

Pelo exposto, RATIFICO a dispensa de licitação de que
trata o Processo nº 2019/1637/5122 – SEMSA, em conformidade com o
artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993.

CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19324.0.004155,

Manaus, 24 de julho de 2020.

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0124/2020 - DIREP/DAI/SEMSA

I – AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, a professora efetiva, constante da tabela abaixo,
lotada nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.

No dia 07 de julho de 2020, no Órgão Gerenciador, foram
registrados os preços da empresa abaixo identificada, para Eventual
fornecimento de insumos odontológicos para atender a Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA, da Prefeitura de manaus, resultante do

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento da servidora
na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas,
conforme especificado na relação abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020 – CML/PM
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Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
CARGA DOBRADA
SEMED/DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE
N°
1

NOME
CLAUDIA SERRAO TRINDADE

MATRÍCULA

A PARTIR DE

100.068-3 B

03/02/2020

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 05 de junho de 2020.

CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19118.0.006214,

o

que

consta

do

Processo

RESOLVE:
PORTARIA Nº 0383/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 1.879, de 04
de junho de 2014, que reajusta a retribuição pecuniária mensal básica
dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, adotando a
modalidade vencimento para especificar a remuneração dos
profissionais do Magistério,
CONSIDERANDO as disposições do art. 2º, inciso III,
alíneas de “b”, “c”, “d” e “e” da Lei nº 1879, de 04 de junho de 2014, que
alterou a Lei 1.126, de 05 de junho de 2007 que dispõe sobre o Plano de
Cargos Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Manaus,
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19324.0.004144,

o

que

consta

do

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, a professora efetiva, constante na relação abaixo,
lotada nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.
II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento da servidora
nas respectivas FEM previstas no dispositivo das leis acima
mencionadas, conforme especificado na relação abaixo.
ASSESSORIA PEDAGÓGICA
SEMED/DIVISÃO DISTRITAL ZONA NORTE
N°
1

NOME
DULCINEA ESTER DE ALMEIDA MOTTA

N°
1

I - AUTORIZAR o pagamento de Função Especial do
Magistério - FEM, a professora efetiva, constante na relação abaixo,
lotada nesta secretaria, de acordo com dispositivo legal citado acima, do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do
Magistério do Município de Manaus, conforme FEM e períodos
especificados no quadro abaixo.

A PARTIR DE

084.419-5 D

01/07/2020

CARGA DOBRADA
SEMED/DIVISÃO DISTRITAL ZONA NORTE

Processo

RESOLVE:

MATRÍCULA

NOME
DULCINEA ESTER DE ALMEIDA MOTTA

MATRÍCULA

A PARTIR DE

084.419-5 D

01/07/2020

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 29 de junho de 2020.

II – DETERMINAR ao Departamento Administrativo
Financeiro – DEAFIN que proceda ao ajuste do vencimento da servidora
na respectiva FEM prevista no dispositivo das leis acima mencionadas,
conforme especificado na relação abaixo.
CARGA DOBRADA

PORTARIA Nº 0416/2020-SEMED/GSAF

SEMED/DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA OESTE
N°
1

NOME
MARIA ANGELICA TOMAS ALVES

MATRÍCULA

INÍCIO

112.816-7 A

03/02/2020

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de junho de 2020.

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

PORTARIA Nº 0391/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o Art. 22, inciso I, alínea f e Parágrafo
5º da Lei Nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, que assegura a
percepção das vantagens pecuniárias aos servidores públicos da Área
Administrativa da Educação Municipal;
CONSIDERANDO
nº 2020.18000.19332.0.004470,
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o

que

consta

no

Processo

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
RESOLVE:
DESIGNAR, o servidor abaixo citado, na Função de
Secretariado de Escola, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
do quadro de pessoal desta Prefeitura.
MANOEL GONCALVES DE FRANCA
TEC.MUN/ASSIST. ADMINISTRACAO/SEMED
Matrícula 118.803-8 A
Secretária da Creche Municipal Profª Eliana de Freitas Moraes
10 salas
Com GE II
A partir de 09.03.2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 08 de julho de 2020.

pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória
ao interesse público;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso
pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar;
RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a
Concorrência nº 001/2020 – CML/PM, com deliberação final da
Subcomissão de Infraestrutura da Comissão Municipal de Licitação –
CML/PM contida no Parecer Final da Assessoria Jurídica CML/PM de
22.07.2020, às fls. 5587/5593;
II – ADJUDICAR o objeto da Concorrência nº 001/2020 –
CML/PM, pertinente à Contratação de empresa especializada em
Engenharia para Execução das Obras Remanescentes das Escolas
Municipais nas Comunidades Indígenas Três Unidos e Terra Preta,
dividido em 02(dois) lotes, à empresa PREDIAL CONSTRUÇÕES
EIRELI, vencedora do certame, com valor global de R$ 2.704.390,98
(dois milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e noventa reais e
noventa e oito centavos).
publicação; e

PORTARIA Nº 0430/2020-SEMED/GSAF
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de
15 de janeiro de 2019,

III – ENCAMINHAR ao Diário Oficial do Município para

IV – ENCAMINHAR o processo ao Departamento
Administrativo e Financeiro - SEMED, para demais providências.
Manaus, 24 de julho de 2020.

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo
nº 2020.18000.19340.0.005247, em especial, a solicitação formal do
prestador de serviço temporário quanto a sua dispensa,
RESOLVE:
DISPENSAR, a pedido, a contar de 30.04.2020, nos
termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de
2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra
“d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado, o prestador de serviço temporário EMERSON FREITAS
BARROS, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 101.934-1 B,
admitido sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria
Municipal de Educação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 23 de julho de 2020.

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 025/2015 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2014/4114/4147/09787.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa M. E. SILVA DOS SANTOS-ME.
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 025/2015SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Tenente José
Arnaud, nº 5733, bairro Gilberto Mestrinho, nesta cidade, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal Escritora Zélia Gatai, com a redução
de 25% (vinte e cinco por cento), durante o período de 01/04/2020 a
15/07/2020, conforme Despacho do Subsecretário de Administração e
Finanças; Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico nº 415.04.2020 –
ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer 0272/2020 – PA/PGM,
constantes no Processo n.º 2014/4114/4147/09787.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da Assessoria
Jurídica – CML/PM, de 22.07.2020, às fls. 5587/5593 constante no
Processo n.º 2019/4114/4231/00009, Vol. I a XI, relativo à Concorrência
nº 001/2020 – CML/PM;

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 8.925,00 (oito mil,
novecentos e vinte e cinco reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência durante o período de
01/04/2020 a 15/07/2020.

CONSIDERANDO, a Resolução nº. 01/2013 – CPM/PGM,
que editou a súmula administrativa nº 6, que trata da Análise de
Processo Licitatório;
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,
com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais
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Manaus, 01 de abril de 2020.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
EXTRATO

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 043/2015 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2015/4114/4147/02314.

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 062/2019 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2016/4114/4147/00876.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA-EPP.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa M. E. SILVA DOS SANTOS-ME.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 043/2015SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua B, nº 32,
Conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, nesta cidade,
destinado ao funcionamento do Centro Municipal Sociopsicopedagógico
CEMASP POLO I, com a redução de 25% (vinte e cinco por cento),
durante os meses de abril a agosto de 2020, a contar de 01/04/2020,
conforme Despacho do Subsecretário de Administração e Finanças;
Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico nº 421.04.2020 –
ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer nº 0272/2020 –
PA/PGM e demais documentos constantes no Processo
n.º 2015/4114/4147/02314.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 062/2019SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua dos Açaizeiros,
nº 03, bairro Gilberto Mestrinho, nesta cidade, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal Zenaira Bentes Monteiro Pastor,
com a redução de 25% (vinte e cinco por cento), durante os meses de
abril a dezembro de 2020, a contar de 01/04/2020, conforme Despacho
do Subsecretário de Administração e Finanças; Decreto n° 4.793/2020;
Parecer Jurídico nº 271.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de
Anuência; Parecer 0272/2020 – PA/PGM, constantes no Processo
n.º 2016/4114/4147/00876.

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a agosto de 2020, passa a ser de R$ 4.125,00 (quatro mil, cento
e vinte e cinco reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.

Manaus, 01 de abril de 2020.

Manaus, 01 de abril de 2020.

EXTRATO

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 056/2017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2015.4114/4147/06673.

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.106/2017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2016/4114/4147/02656.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa HENKEL – COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
Sr.ª TEREZINHA LEITE RUBIM.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 056/2017SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Teófilo Dias,
nº 410, bairro Compensa, CEP 69036-100, nesta cidade, destinado ao
funcionamento do CMEI Blandino José Ribeiro, com a redução de 25%
(vinte e cinco por cento), durante os meses de abril a dezembro de 2020,
a contar de 01/04/2020, conforme Despacho do Subsecretário de
Administração e Finanças (fls. 249); Decreto n° 4.793/2020 (fls. 248);
Parecer Jurídico nº 311.04.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 250/252v);
Termo de Anuência (258); Parecer 0272/2020 – PA/PGM, e demais
documentos constantes no Processo n.º 2015/4114/4147/06673.
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 106/2017SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Gurupi,
nº 2362, bairro Redenção, nesta cidade, destinado ao funcionamento do
CMEI Romualdo Rubim, com a redução de 25% (vinte e cinco por
cento), durante os meses de abril a dezembro de 2020, a contar de
01/04/2020, conforme Despacho do Subsecretário de Administração e
Finanças (fls. 476); Decreto n° 4.793/2020 (fls. 175); Parecer Jurídico
nº 281.04.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 177/179v); Termo de Anuência
(fls. 185); Parecer nº 0272/2020 – PA/PGM e demais documentos
constantes no Processo n.º 2016/4114/4147/02656.
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 9.150,00 (nove mil,
cento e cinquenta reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.
Manaus, 01 de abril de 2020.

Manaus, 01 de abril de 2020.
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Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
EXTRATO

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 120/2017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2016/4114/4147/05627.

1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 005/2016 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2017/4114/4147/00153.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa F. DOS S. YAMANE.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA-EPP.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 120/2017SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Carmem
Guimarães Hage, nº 01, bairro Gilberto Mestrinho, nesta cidade,
destinado ao funcionamento da Escola Municipal Francisca Soares dos
Santos, com a redução de 25% (vinte e cinco por cento), durante os
meses de abril a dezembro de 2020, a contar de 01/04/2020, conforme
Despacho do Subsecretário de Administração e Finanças; Decreto n°
4.793/2020; Parecer Jurídico nº 402.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo
de Anuência; Parecer nº 0272/2020 – PA/PGM e demais documentos
constantes no Processo n.º 2016/4114/4147/05627.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 005/2016SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Av. Pedro Teixeira,
nº 149, Conjunto Dom Pedro, bairro Dom Pedro I, nesta cidade,
destinado ao funcionamento da Sede do Programa Nacional de Inclusão
de Jovens PROJOVEM, com a redução de 25% (vinte e cinco por cento),
durante os meses de abril a dezembro de 2020, a contar de 01/04/2020,
conforme Despacho do Subsecretário de Administração e Finanças;
Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico nº 422.04.2020 –
ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer nº 0272/2020 –
PA/PGM e demais documentos constantes no Processo n.º 2017/4114/
4147/00153.

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 18.375,00 (dezoito mil,
trezentos e setenta e cinco reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.
Manaus, 01 de abril de 2020.

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 9.510,00 (nove mil,
quinhentos e dez reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.
Manaus, 01 de abril de 2020.

EXTRATO

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 086/2017 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2016/4114/4147/02676.

1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 021/2016 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2017/4114/4147/00146.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa BENEDITA NAZARÉ LOURENÇO - ME.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e o
Sr. GETÚLIO ALVES PESSOA.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 086/2017SEMED, referente à locação do imóvel localizado Rua Êxodo, nº 36,
bairro Colônia Terra Nova, destinado ao funcionamento da Escola
Municipal Professora Maria Aimê Bezerra de Souza, com a redução de
25% (vinte e cinco por cento), durante os meses de abril a dezembro de
2020, a contar de 01/04/2020, conforme Despacho do Subsecretário de
Administração e Finanças; Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico
nº 382.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer
0272/2020 – PA/PGM e demais documentos constantes no Processo
n.º 2016/4114/4147/02676.

3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 021/2016SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Visconde de
Jequitinhonha, nº 5, QD 23, Lotes 05, 07, 09, Loteamento C. Park, 4ª
Etapa, bairro Flores, nesta cidade, destinado ao funcionamento da
Escola Municipal Historiador Mário Ypiranga Monteiro, com a redução de
25% (vinte e cinco por cento), durante os meses de abril a dezembro de
2020, a contar de 01/04/2020, conforme Despacho do Subsecretário de
Administração e Finanças; Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico
nº 289.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer
nº 0272/2020 – PA/PGM, e demais documentos constantes no Processo
n.º 2017/4114/4147/00146.

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 9.750,00 (nove mil,
setecentos e cinquenta reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.
Manaus, 01 de abril de 2020.

4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 12.750,00 (doze mil,
setecentos e cinquenta reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.
Manaus, 01 de abril de 2020.

DOM | Edição 4890 | Página 17

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
EXTRATO

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 022/2015 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2016/4114/4147/01006.

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição nº 023/2020, celebrado em
01/07/2020.

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa R.M. GOMES – ME.
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 022/2015SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Dr. Gallo
Ibanez, n° 300, QD L, Lote 24, Bairro Tancredo Neves, matrícula n°
320885, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Raimunda
Nonata Soares de Deus, conforme Despacho do Subsecretário de
Administração e Finanças; Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico
nº 258.04.2020 – ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer
nº 0272/2020 – PA/PGM e demais documentos constantes no Processo
n.º 2016/4114/4147/01006.
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato no período
de 01/04/2020 a 15/07/2020, passa a ser de R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 01/04/2020 a 15/07/2020.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Educação e a empresa A CHAVES COIMBRA – EPP.
3. OBJETO: Este Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros
alimentícios (bolacha maisena e biscoito salgado), para atendimento
aos alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2020 e
2021, identificados no Termo de Referência (fls. 65/73) e conforme o
Memorando nº 039/2020 (fls. 02); Edital do Pregão Eletrônico (fls.
327/379); Notificação n. 037/2020 (fls. 316/317); Resposta à
notificação (fl. 317/318); Autorização do órgão gerenciador (fls. 326);
Cronograma de Entrega (fls. 74/75); Relação de Material para
Empenho (fls. 407); Nota de Dotação (fls. 400); Requisição de item
(fls. 402/403); Parecer Jurídico n. 160.06.2020 – ASSJUR/SEMED,
Nota de Empenho e demais documentos constantes no processo
nº 2020.18000.19111.0.005454.
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a
quantia de R$ 2.304.600,00 (dois milhões, trezentos e quatro mil,
seiscentos reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob nº 2020NE01473, datada de
29/06/2020, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.
0051.2060.0000.01000000.33903007, no valor de R$ 138.000,00 (cento
e trinta e oito mil reais), sob nº 2020NE01474, datada de 29/06/2020, à
conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.
01000000.33903007, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil
reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado durante os
exercícios de 2020 e 2021.

Manaus, 01 de abril de 2020.

6. PRAZO: O presente termo vigerá durante 12 meses, a contar da data
de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de
todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.
EXTRATO

Manaus, 01 de julho de 2020.

1.ESPÉCIE E DATA: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de
Imóvel n.º 035/2016 - SEMED, celebrado em 01/04/2020, referente ao
Processo nº 2017/4114/4147/03270.
2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SEMED e a
empresa BENEDITA RIBEIRO CARDOSO.
3.OBJETO: Renegociação do valor mensal do Contrato nº 035/2016SEMED, referente à locação do imóvel localizado na Rua Madalena
Frota, nº 11, bairro Novo Aleixo, destinado ao funcionamento do CMEI
Santa Isabel, com a redução de 25% (vinte e cinco por cento), durante
os meses de abril a dezembro de 2020, a contar de 01/04/2020,
conforme Despacho do Subsecretário de Administração e
Finanças; Decreto n° 4.793/2020; Parecer Jurídico nº 316.04.2020 –
ASSTEC/SEMED; Termo de Anuência; Parecer 0272/2020 –
PA/PGM e demais documentos constantes no Processo
n.º 2017/4114/4147/03270.
4.VALOR: Em razão da redução, o valor mensal do Contrato nos meses
de abril a dezembro de 2020, passa a ser de R$ 21.750,00 (vinte e um
mil, setecentos e cinquenta reais).
5.PRAZO: O presente aditivo terá vigência de 09 (nove) meses, a contar
da data de sua assinatura.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato da Prestação de Serviços por
Tempo Determinado.
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Educação e os(as) senhores(as) abaixo relacionados.
3. OBJETO: Readequar a remuneração originalmente estabelecida no
termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado para
os valores constantes nas relações abaixo, conforme autos do Processo
nº 2020.18000.19118.0.005586.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 8, § 1º cc art. 12 da Lei nº 1.425/2010.

Manaus, 01 de abril de 2020.

5. VIGÊNCIA: a contar das datas especificadas nas tabelas
abaixo.
Manaus, 23 de julho de 2020.
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Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
CONCEDER

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DIVISÃO DISTRITAL DA ZONA RURAL
Nº

NOME

MATRÍCULA REMUNERAÇÃO

INICIO

TERMINO

PORTARIA N.º 0106/2020- GS/SEMASC

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AR/20H
1
2
3
4

ALDENOURA DE
ALMEIDA MORAES
EDSON CASTELO
BRANCO FEITOSA
JUNIOR
GIRLANE IZOLINO DOS
SANTOS
JOEL LEITE MONTEIRO

123.640-7 B

4.311,62

01/04/2020

30/06/2020

134.658-0A

4.311,62

01/04/2020

30/06/2020

131.779-2A

4.311,62

01/04/2020

30/06/2020

131.794-6A

4.311,62

01/04/2020

30/06/2020

CONSIDERANDO a atribuição delegada pela Portaria
nº 031/2019-GS/SEMASC, de 22.03.2019, DOM Nº 4562,

01/04/2020

30/06/2020

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,

PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H
1

ROOSEVELT GOMES DA
134.596-6A
COSTA

4.311,62

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.
2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Educação e o Senhor EMERSON FREITAS BARROS,
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 101.934-1 B.
3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
do prestador de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13,
da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e,
nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do
Processo nº 2020.18000.19340.0.005247.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do(a) prestador(a) de serviço
e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer
160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos
Despachos.
5. VIGÊNCIA: A contar de 30.04.2020.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/SEMASC, responsável pela
Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, no
uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 10, § Único
da Lei Municipal nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO ainda o que dispõe no art. 15, incisos I
e II e art. 16, do Decreto Municipal nº 4.294, de 31 de janeiro de 2019.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em
favor da Unidade Gestora 140103 – RECURSOS SUPERVISIONADOS
PELA SEMAD, no valor total de R$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil
Reais), conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Descentralização de que trata esta portaria é em
atendimento a Centralização de serviços compartilhados – CSC,
instituída por meio do Decreto Municipal n° 4.242, de 26 de dezembro de
2018, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial
preventiva e/ou corretiva, adaptações e intervenções, bem como
serviços de engenharia, na unidade (SAICA), e que deverá ser
executada pela Unidade Gestora Executora 140103-RECURSOS
SUPERVISIONADOS PELA SEMAD.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 1° de Julho de 2020.

Manaus, 23 de julho de 2020.

Anexo Único da Portaria nº 0106/2020-GS/SEMASC
Nº
01

F
08

SF
422

P
A
0060
2161
Total:

ND
449039

FR
0629

R$
92.000,00
92.000,00

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada
Códigos:
F: Função
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS
SERVIDOR:
EMERSON FREITAS BARROS
ÓRGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO:
PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H
SITUAÇÃO:
( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL
NADA A DECLARAR.
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO
OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME
PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.
“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de
10/11/1993”.

SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DOM | Edição 4890 | Página 19

Manaus, 24 de Julho de 2020.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
2º CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 022-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Contratação do Serviço de
fornecimento de Vale Alimentação e Refeição, para atender as
necessidades do Departamento de Proteção Básica - DPSB, de forma
emergencial, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo
Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos
princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos
da Administração Pública.
ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 025-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Aquisição de Material
Permanente, tipo: Liquidificador , para atender as necessidades do
Departamento de Proteção Especial - DPSE, de forma emergencial, em
virtude da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, nos termos do
Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos princípios da Legalidade,
Moralidade e Publicidade que regem os atos da Administração Pública.
ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 024-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Aquisição de Material de
Copa e Cozinha, para atender as necessidades do Departamento de
Segurança Alimentar e Nutricional - DSAN, de forma emergencial, em
virtude da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, nos termos do
Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos princípios da Legalidade,
Moralidade e Publicidade que regem os atos da Administração Pública.

2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.

ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
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Manaus, 27 de Julho de 2020.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 026-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 69.025005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da Política de
Assistência Social no Município de Manaus, neste ato devidamente
representado pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de Araújo, nos termos do
Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que está aberto o presente
Chamamento Público para cotação de preços referente ao MENOR
VALOR GLOBAL para Aquisição de Material Permanente, tipo: Aparelhos
de Ar Condicionado, para atender as necessidades do Departamento de
Proteção Especial - DPSE, de forma emergencial, em virtude da pandemia
ocasionada pelo novo Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei
8.666/93, em atenção aos princípios da Legalidade, Moralidade e
Publicidade que regem os atos da Administração Pública.

2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Aquisição de Copo
Descartável, para atender as necessidades do Departamento de
Proteção Básica - DPSB, de forma emergencial, em virtude da pandemia
ocasionada pelo novo Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei
8.666/93, em atenção aos princípios da Legalidade, Moralidade e
Publicidade que regem os atos da Administração Pública.

4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

Edital Nº 028-2020

ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 027-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 69.025005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da Política de
Assistência Social no Município de Manaus, neste ato devidamente
representado pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de Araújo, nos termos do Decreto
de 08 de junho de 2020, DECLARA que está aberto o presente Chamamento
Público para cotação de preços referente ao MENOR VALOR GLOBAL para
Aquisição de Material Pedagógico, para atender as necessidades do
Departamento de Proteção Básica - DPSB, de forma emergencial, em virtude
da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da
Lei 8.666/93, em atenção aos princípios da Legalidade, Moralidade e
Publicidade que regem os atos da Administração Pública.

2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.

ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
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Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 029-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 69.025005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da Política de
Assistência Social no Município de Manaus, neste ato devidamente
representado pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de Araújo, nos termos do Decreto
de 08 de junho de 2020, DECLARA que está aberto o presente Chamamento
Público para cotação de preços referente ao MENOR VALOR GLOBAL para
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, para atender
as necessidades dos servidores do Departamento de Segurança Alimentar e
Nutricional - DSAN, durante a execução das atividades inerentes ao
departamento, de forma emergencial, em virtude da pandemia ocasionada
pelo novo Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção
aos princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos da
Administração Pública.

2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 031-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP
69.025-005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da
Política de Assistência Social no Município de Manaus, neste ato
devidamente representado pela Secretária Municipal da Mulher,
Assistência Social e Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de
Araújo, nos termos do Decreto de 08 de junho de 2020, DECLARA que
está aberto o presente Chamamento Público para cotação de preços
referente ao MENOR VALOR GLOBAL para Aquisição de Material
Permanente, tipo: Bebedouro Elétrico, para atender as necessidades
do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional - DSAN, de
forma emergencial, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo
Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos
princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos
da Administração Pública.
ATENÇÃO:

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 030-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 69.025005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da Política de
Assistência Social no Município de Manaus, neste ato devidamente
representado pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de Araújo, nos termos do Decreto
de 08 de junho de 2020, DECLARA que está aberto o presente Chamamento
Público para cotação de preços referente ao MENOR VALOR GLOBAL para
Aquisição de Material de Higiêne, para atender as necessidades do
Departamento de Proteção Especial – DPSE (População em situação de
Rua), de forma emergencial, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo
Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos
princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos da
Administração Pública.

1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.

ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
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Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
Edital Nº 032-2020
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Órgão da Administração Direta do Município de Manaus, com
sede na Av. Ayrão, esquina com Ferreira Pena, S/N, Centro, CEP 69.025005, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03125976/0001-89, Gestor da Política de
Assistência Social no Município de Manaus, neste ato devidamente
representado pela Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e
Cidadania, Sra. Suzy Anne Zózimo Sabino de Araújo, nos termos do Decreto
de 08 de junho de 2020, DECLARA que está aberto o presente Chamamento
Público para cotação de preços referente ao MENOR VALOR GLOBAL para
Aquisição de Gêneros Alimentícios (diversos), para atender as
necessidades do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional DSAN, de forma emergencial, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo
Coronavírus, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93, em atenção aos
princípios da Legalidade, Moralidade e Publicidade que regem os atos da
Administração Pública.
ATENÇÃO:
1. Cada empresa poderá apresentar cotação, desde que
apresente o cartão do CNPJ demonstrando que o CNAE de atividades
se refere aos itens cotados.
2. Os orçamentos devem ser enviados para o e-mail:
compras.semasc@gmail.com, ou de forma física no Protocolo da
SEMASC, no horário de 08:00hs as 14:00hs.
3. Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que
se pede, e em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na Solicitação de Cotação de Preços e/ou Termo de
Referência/Projeto Básico disponíveis para consulta no site:
https://semasc.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=dispensa-delicitacao-covid-19.
4. O prazo para apresentações de propostas será de no
máximo 48 horas a contar da publicação no diário Oficial do Município –
DOM, e no endereço eletrônico SEMASC.

Residencial Multifamiliar “MANAUARA IV” composto por 19 torres, com
área total do lote de 20.584,32 m² e área de construção de 17.769,01 m²,
com validade até 22/07/2021, sito na Av Senador Raimundo Parente, 0 –
Alvorada, Manaus/AM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

(*) PORTARIA N° 081/2020 - SEMINF / GSS.
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;
CONSIDERANDO que o Município de Manaus celebra
Convênios com o governo federal e estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de se disciplinar as
atividades de Saneamento Básico empreendidos no Âmbito do Município
de Manaus;
CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar a
Portaria n° 084/2018 - SEMINF/DAO e suas antecessoras;
CONSIDERANDO a necessidade de se atender as
disposições da Lei 1.192 de 31 de dezembro de 2007 - programa de
tratamento e uso Racional das Águas nas Edificações. - PRO-ÁGUAS.
RESOLVE
I – ALTERAR a composição da Comissão de Aprovação
de Projetos de Drenagem, passando a vigorar da seguinte forma:
Nome

Manaus, 27 de Julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
AMATURA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público
que recebeu da SEMMAS, a Licença Municipal de Instalação
n° 018/2020, sob o Processo nº 2019.15848.15875.0.001611 que
autoriza a atividade Residencial Multifamiliar, com a finalidade de
implantação de um condomínio residencial multifamiliar “VIVA VIDA
FLORES”, em um terreno com 18.594 m2 e área total de construção de
19.811,87 m2, com validade de 12 meses, sito na Av. das Flores,
n° 8.120, Lago Azul – Manaus/AM.

Lucio Albertino da Rocha
Aderson Santos Marques
Isaias Vieiralves Neto
José Carlos da Cunha Batista
Raidel Pereira de Azevedo
Renato Silva Martins
Albertino Azulay Mello
José de Jesus Nogueira da Silva
Luiz Gonzaga Ayres Alves
Orlando Bento da Silva Filho
Arthur Maurilio Torres Filho
Tania Mara Guerreiro Mendes
Luciano Alves Moreira
Geraldo Alencar Paes Barreto

Função
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 06 de
julho de 2020.

(*) Republicado por conter incorreção na matéria publicada no DOM 4882 do dia
15 de julho de 2020, pág. 19.

MANAUARA IV EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA torna
público que recebeu da SEMMAS, a Licença Municipal de Instalação
n° 016/2019 1ª Renovação, sob o processo 2018.15848.15875.000989,
Protocolo AMA2000042290, que autoriza a construção habitacional de
interesse social, com a finalidade de implantação de Condomínio

DOM | Edição 4890 | Página 23

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA
19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.05.2020
1. DECISÃO N.º 208/2020 – CMDU
PROCESSO: 2020.00796.00824.0.000240
INTERESSADO: CHARLES ALBERTE DE ALMEIDA SANTOS
PLEITO: VIABILIDADE PARA DESMEMBRAMENTO
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo
a VIABILIDADE PARA DESMEMBRAMENTO, para o imóvel localizado
na Rua Dedal de Dama, n.º 01, Quadra O, Loteamento Jardim Mauá –
Mauazinho, uma vez que revendo as decisões favoráveis deste
conselho a desmembramentos fora dos padrões legais, verificou-se
que se deram quando o objetivo era de regularizar situações
existentes e consolidadas, ou com alguma outra justificativa, o que
não é o caso, porque o interessado não apresentou nenhum
argumento que justifique o desmembramento em lotes com área
inferior ao permitido.
2. DECISÃO N.º 209/2020 – CMDU
PROCESSO: 3499/2020
INTERESSADO: LAYS MORETTI DA SILVA
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR
RELATOR:
CONSELHEIRO
REPRESENTANTE
DO
SINTRACOMEC/AM
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, MANTENDO
A DECISÃO ANTERIOR, quanto à retirada dos obstáculos do passeio
público, que deveria ser sanada de imediato, cumprindo a Legislação,
sendo o mínimo que interessada poderia fazer, depois do CMDU
flexibilizar os afastamentos laterais e fundos.
3. DECISÃO N.º 210/2020 – CMDU
PROCESSO: 2016.00796.00824.0.006461
INTERESSADO: ENEAS LONGHI SOBRINHO
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE SERVIÇOS
OBJETO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DE EIV
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), para o imóvel
localizado na Av. Cosme Ferreira, nº 1620, Bairro Coroado, uma vez que
conforme último parecer aprovado pela CTCPU, Parecer nº 0168/2020,
fl.451, o EIV atende a todos os requisitos, inclusive medidas mitigadoras
e recomenda que seja feito o cálculo da medida compensatória e o
devido recolhimento ao FMDU.
Em ato contínuo, encaminhar ao IMPLURB para análise dos projetos e
documentação com fins de aprovação ou não de habite-se.
4. DECISÃO N.º 211/2020 – CMDU
PROCESSO: 10718/2018
INTERESSADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
PLEITO: APROVAÇÃO DE PROJETO E LICENCA RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR
ASSUNTO: ANÁLISE DO EIV
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO IMMU
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
aprovando o ESTUDO e a IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE,
acompanhando a Comissão Técnica, para o imóvel localizado na Av.
José Moacir Teberga de Toledo, n° 1622, Loteamento Parque Mosaico –
Bairro: Planalto.
Quanto às medidas mitigadoras, este conselho acompanha o
entendimento da CTPCU, através do qual informa que o
empreendimento minimizou todos os impactos negativos no entorno,
conforme Estudo bem como em diligência ao local, foi comprovada
melhorias significativas na circunvizinhança.
Quanto às medidas compensatórias, consta no processo a Declaração
de Enquadramento no Programa “Minha Casa Minha Vida” (fl. 53 do
processo). Desta forma, pode ficar dispensado do pagamento e medida
compensatória, sendo suficientes as medidas adotadas pelos órgãos
licenciadores ambiental e de tráfego.
5. DECISÃO N.º 212/2020 – CMDU
PROCESSO: 2567/2020
INTERESSADO: ANDRESSA MOTA DE SOUZA

PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL/MANAUS
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO, para o imóvel localizado na Rua Jasmim De Caiena, N° 22 –
Novo Aleixo, condicionado ao pagamento da outorga onerosa de
alteração do uso e da anuência dos vizinhos no entorno, visto que é
recomendando para uso residencial.
A CIT será expedida por um prazo de 180 dias, prorrogável por igual
período, devendo nesse interim ser apresentada a anuência dos
moradores, considerando os Decretos Municipais a seguir: nº 4776, de
13 de março de 2020; nº 4778, de16 de março de 2020; nº 4779, de 16
de março de 2020; nº4780, de 16 de março de 2020; e nº 4787, de 23 de
março de 2020 (adendo do IMPLURB).
Recomendar que quando da Regularização e Habite-se, seja observada
a alteração de uso específico para academia, com o devido laudo
técnico , considerando a sobrecarga no imóvel.
6. DECISÃO N.º 213/2020 – CMDU
PROCESSO: 13613/2020
INTERESSADO: F E AUTO LOCADORA LTDA-ME
PLEITO: ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA AGEMAN
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO, para o imóvel localizado na
Avenida Desembargador João Machado, nº 4, Conjunto Campos Elíseos Planalto, ratificando o entendimento da Comissão Técnica, opinando pela
alteração do uso do solo para a atividade de comércio e varejo de
automóveis, camionetas e utilitários usados (Comercial, tipo 4), com o
pagamento da outorga onerosa conforme cálculo efetuado pela CTPCU.
Além do pagamento da outorga, o requerente, como condição ao
deferimento do pleito, deverá apresentar o Projeto Viário/Análise de
Tráfego aprovada pelo Órgão Municipal de Trânsito, nos termos da Lei
no 1.838/2014.
7. DECISÃO N.º 214/2020 – CMDU
PROCESSO: 3627/2020
INTERESSADO: ROBERTO BENEDITO DE SOUZA
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA DE SERVIÇOS
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMEF
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA DE SERVIÇOS, para o
imóvel localizado na Rua Cumucim, N° 220 – Aleixo, com flexibilização
dos afastamentos, ajustes das calçadas às normas legais, da Rua
Cumucim e Vizinha (fachada 2), ainda que não haja registro fotográfico
desta, e colocação de carimbo de área non aedificandi.
Flexibilizar as vagas de garagem para cinco, preservando as vagas para
PCD e Idoso.
A canalização das águas pluviais deverá ser adequada nos limites do
lote (adendo da FIEAM).
Em caso de ampliação a legislação vigente deverá ser atendida (adendo
da FIEAM).
O interessado deverá retirar a caixa do ar condicionado posicionada na
área frontal e a cobertura em telha de fibra cimento, de sobre a porta de
acesso do imóvel (adendo da ADEMI).
Ausência do IMMU.
8. DECISÃO N.º 215/2020 – CMDU
PROCESSO: 14657/2019
INTERESSADO: VIEIRALVES IMOBILIÁRIA LTDA
PLEITO:
APROVAÇÃO
DE
DESMEMBRAMENTO
COM
REMEMBRAMENTO
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO COM
REMEMBRAMENTO, para o imóvel localizado na Rua João Câmara,
Qd-G31, Loteamento Novo Aleixo - Novo Aleixo, considerando que os
lotes e edificações já estão consolidados, está sendo feito o
desmembramento para fins de regularização de propriedade e decisões
anteriores deste conselho, atendendo ao requerente na sua totalidade.
9. DECISÃO N.º 216/2020 – CMDU
PROCESSO: 2015.00796.00824.0.006754
INTERESSADO: AMANDA DA SILVA E SILVA COMÉRCIO - ME
PLEITO: VIABILIDADE PARA PUBLICIDADE
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA ADEMI
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a
VIABILIDADE PARA PUBLICIDADE, para o imóvel localizado na Av.
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Autaz Mirim, n.º 362 – Tancredo Neves, tendo em vista que a
publicidade do processo em análise avança 1,50 sob o passeio público,
que a mesma está destoante das demais publicidades vizinhas, e do fato
que não vislumbra-se grandes dificuldades em atender a legislação
vigente.

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA
20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 20.05.2020
1. DECISÃO N.º 217/2020 – CMDU
PROCESSO: 14733-2019
INTERESSADO: CBFD COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
PLEITO: CERTIDÃO DE HABITABILIDADE
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA SEMMAS
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a CERTIDÃO DE HABITABILIDADE, para o imóvel localizado na Rua
Marques de Tamandaré, 522 - Flores, corroborando com a Análise da
Comissão Técnica sendo FAVORÁVEL a alteração de uso do solo
cumprindo as seguintes condições:
i) Cobrança de Outorga Onerosa; e
ii) Anuência dos moradores;
A certidão será expedida por um prazo de 180 dias, prorrogável por igual
período, devendo nesse interim ser apresentada a anuência dos
moradores, considerando os Decretos Municipais a seguir: nº 4776, de
13 de março de 2020; nº 4778, de16 de março de 2020; nº 4779, de 16
de março de 2020; nº4780, de 16 de março de 2020; e nº 4787, de 23 de
março de 2020 (adendo do IMPLURB).
Quanto aos itens urbanísticos, também de parecer FAVORÁVEL
mediante entendimento formado por este Conselho quando trata-se de
imóveis consolidados, desde que não haja prejuízo aos vizinhos no que
tange aos espaçamentos laterais sem aberturas que tirem a privacidade
dos mesmos e ainda a impossibilidade de atender o item Área
Permeável. Ainda, se tratando de Habitabilidade e com informações
apensadas pelo próprio interessado nos Autos, o mesmo deve
apresentar Documento do IPAAM (Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas) de Outorga de Uso quanto ao uso de “Poço Artesiano”,
conforme descrito por meio de Certificado apresentado nos autos (fls.
24). Assim, devem ser adicionadas as seguintes condições para
obtenção da Habitabilidade: 3) Apresentação de Outorga de Uso de
poço para água e ou outro documento do órgão habilitado para tal que o
dispense do mesmo; 4) Apresentação de 50% da taxa de
permeabilidade indicada pela lei (23m2 ); 5) Padronização do passeio
frontal do imóvel garantindo a acessibilidade (fl. 58); E ainda na certidão:
6) “se houver estacionamento ou carga/descarga na via a CIT e,
consequentemente, o alvará serão cancelados, nos termos do Decreto
n.º 4.648/2019, Art. 45.”
O Interessado deverá colocar uma calha de águas pluviais na cobertura
sobre a área de carga e descarga e a lateral (adendo do
SINTRACOMEC/AM).
Os peitoris de todas as janelas deverão estar com uma altura de 1,80; a
exceção das janelas direcionadas para a via (adendo do
SINTRACOMEC/AM).
Os lavabos e banheiros desprovidos de iluminação e ventilação natural
deverão ter ventilação mecânica (adendo do CAU/AM).
Ausência da SEMINF (problemas com o áudio).
2. DECISÃO N.º 218/2020 – CMDU
PROCESSO: 15813/2019
INTERESSADO: JOSÉ PEREIRA JORGE
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado
na Rua Yucatã, n° 268 – Alvorada, flexibilizando os afastamentos
laterais e fundo e as vagas de estacionamento, desde que:
Não haja abertura para o lote vizinho ou peitoril com altura mínima de
1,80m.
O Interessado deverá juntar aos autos a RRT definitiva ou o
comprovante de pagamento (adendo do CAU/AM).
Ausência da SEMINF (problemas com o áudio).

3. DECISÃO N.º 219/2020 – CMDU
PROCESSO: 15546/2019
INTERESSADO: CELL SITE SOLUTIONS - CESSÃO DE
INFRAESTRUTURA S.A
PLEITO: REGULARIZAÇÃO PARA TORRE DE TELEFONIA
EMENTA: ANALISE DE EIV
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CMM
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a ANÁLISE DO ESTUDO DO IMPACTO DE VIZINHANÇA, para o imóvel
localizado na Rua Miranda Correa, n° 50, Jorge Teixeira - Loteamento
Jorge Teixeira, acompanhando o parecer da CTPCU, com vista a
Regularização e Habite-se para a atividade solicitada, com pagamento
de outorga onerosa por alteração de uso, ressaltando a apresentação de
anuência de mais de 50% (cinquenta por cento) dos moradores dos lotes
vizinhos laterais e frontais, conforme legislação e atendimento às
medidas mitigadoras e sem necessidade de compensatórias.
A certidão será expedida por um prazo de 180 dias, prorrogável por igual
período, devendo nesse interim ser apresentada a anuência dos
moradores, considerando os Decretos Municipais a seguir: nº 4776, de
13 de março de 2020; nº 4778, de16 de março de 2020; nº 4779, de 16
de março de 2020; nº4780, de 16 de março de 2020; e nº 4787, de 23 de
março de 2020 (adendo do IMPLURB).
A doação de mudas está sendo realizada como medida mitigadora e
compensatória (adendo da SEMEF).
Ausência da SEMINF (problemas com o áudio).
4. DECISÃO N.º 220/2020 – CMDU
PROCESSO: 6769/2019
INTERESSADO: MARCELO MENIN
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CAU/AM
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, para o imóvel localizado na Rua
Professora Adélia Guimarães, nº 78, Loteamento Ouro Negro – Coroado,
flexibilizando o afastamento frontal, pois o imóvel possui um único
pavimento térreo, possui afastamento em relação ao logradouro de
2,20m e não causa impacto urbanístico e/ou visual ao entorno de acordo
com as fotografias apresentadas nos autos.
Flexibilizar também a cobertura da garagem, pois no projeto apresentado
consta um avanço de 0,20m sobre o passeio, no entanto o passeio
lindeiro ao lote no local está com 2,00m e o avanço não prejudica o vão
livre de 1,50m como determina a legislação vigente em relação ao
passeio público. Neste caso ainda foi apresentada a solução de
instalação de calha para recolhimento de águas pluviais e destinação da
mesma.
O carimbo de área non aedificandi deverá ser assinado (adendo do
SINDUSCON/AM).
Ausência da SEMINF, por conta de problemas técnicos.
5. DECISÃO N.º 221/2020 – CMDU
PROCESSO: 15839/2019
INTERESSADO: CARLOS HORACIO DA ROCHA GAMA
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CRC/AM
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, para
o imóvel localizado na Rua VI, nº 208, Lote 246, Conjunto Residencial
Tapajós – Flores, flexibilizando os parâmetros urbanísticos que não
estão de acordo com a legislação.
Ausência da SEMINF, por conta de problemas técnicos.
6. DECISÃO N.º 222/2020 – CMDU
PROCESSO: 1431/2020
INTERESSADO: CRISTIANE ALBURQUEQUE AMORE
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILlAR
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA VISA MANAUS
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA UNIFAMILlAR, para o
imóvel localizado na Rua Júlio Bivaqua, n° 626, Conjunto 31 de Março Bairro Japiim I, flexibilizando os afastamentos laterais e afastamentos de
fundo, condicionando à parte interessada apresentar RRT de Laudo
Técnico em nome do Sr. Francisco de Assis Bezerra Neto.
NÃO flexibilizar a área permeável, devendo a parte interessada
providenciar a referida área, Uma vez que o imóvel possui espaços que
possam contemplar a área permeável, de acordo com registros
fotográficos nas páginas 32 e 35, bem como planta demonstrada pela
GLT (fl. 37).
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Ausência da SEMINF, por conta de problemas técnicos.

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA
21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.05.2020
1. DECISÃO N.º 223/2020 – CMDU
PROCESSO: 2017.00796.00824.0.001924
INTERESSADO: CAMPUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
PLEITO: MEDIDA COMPENSATÓRIA
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA FIEAM
VOTO CONRÁRIO: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DA PGM
VOTO DE MINERVA: PRESIDENTE DO CMDU
Decidir, por voto de minerva, pelo IMPROVIMENTO do pleito,
indeferindo a PERMUTA DO VALOR DA MEDIDA COMPENSATÓRIA
POR 35 BOLSAS DE ESTUDOS INTEGRAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE NILTON LINS, conforme acostado no pedido às fls.
379/380, no entendimento de não ser possível juridicamente atender ao
referido pedido de permuta.
Segundo dispõe a lei, a medida compensatória se destina à
compensação dos impactos urbanos gerados pelo empreendimento,
sendo permitido o recolhimento de seu valor ao FMDU, nos casos
definidos em lei.
Assim, o que a lei permite é a conversão do valor da medida ao Fundo,
uma vez que sua execução não seja necessária no momento ou no
entorno, conforme disposição legal. A partir daí, com o dinheiro tendo
sido destinado ao FMDU, os gestores do mesmo é que definirão a
destinação dos recursos.
Desta feita, o artigo 5°, parágrafos 6° e 7°, do Decreto 3.207/2015,
direcionam-se a tomada de decisão relativa à utilização dos recursos
provenientes das medidas compensatórias, restando claro que a
permuta pretendida não é possível, inexistindo previsão legal para tanto.
Além disso, não há qualquer relação no oferecimento de cursos de pósgraduação com o fortalecimento institucional que objetivem programas e
projetos urbanísticos, estando, portanto, totalmente dissociados da
finalidade legal da medida compensatória.
Claro está, inclusive, que os pontos aduzidos pelo Parecer n° 017/2020
– PROJUR, às fls. 400/403, demonstram a inviabilidade em dar
efetividade à medida, o que resultaria, sem dúvida, em seu
esvaziamento, com o consequente comprometimento do interesse
público.
INDEFERIR do pedido de permuta, devendo o valor ser recolhido ao
FMDU, como anteriormente decidido por este Conselho (fls. 376/378).
Voto primordial da SEMINF, adere ao voto da FIEAM pelo deferimento,
sendo acompanhado pelos conselheiros do IMMU, CREA/AM,
CDL/MANAUS,
CAU/AM,
CMM,
SINTRACOMEC/AM
e
SINDUSCON/AM;
Voto contrário da PGM, pelo indeferimento, acompanhado pelos
conselheiros da ADEMI, CRC/AM, VISA MANAUS, AGEMAN, IMPLURB,
SEMMAS, SEMEF e CASA CIVIL.
Voto de Minerva do Presidente, acompanhando o voto contrário pelo
INDEFERIMENTO.
2. DECISÃO N.º 224/2020 – CMDU
PROCESSO: 1620/2020
INTERESSADO: ALINE MUSTAFA PINTO BERNARDES
PLEITO: REGULARIZAÇÃO DE HABITE-SE RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL/MANAUS
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a REGULARIZAÇÃO DE HABITE-SE RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR, para o imóvel localizado na Rua Waldemar Pinheiro de
Souza, n° 7 – Planalto, com a devida verificação do IMPLURB.
Conforme descrito na lei vigente a requerente ficará isenta da taxa de
permeabilidade, visto que o lote tem a área total de 300,00m², além
disso, a casa tem sistema de drenagem, pois o conjunto Belvedere é
todo interligado.

3. DECISÃO N.º 225/2020 – CMDU
PROCESSO: 11639/2018
INTERESSADO: PHOENIX TOWER PARTICIPACOES S.A.
PLEITO: REGULARIZAÇÃO PARA TORRE DE TELEFONIA
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA ADEMI
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a REGULARIZAÇÃO PARA TORRE DE TELEFONIA, para o
imóvel localizado na Avenida Álvaro Maia, n° 547, Nossa Senhora das
Graças, acompanhando na íntegra o parecer da CTPCU e solicitar o
atendimento à resolução 001/2019 deste conselho para adequação da
atividade econômica.
4. DECISÃO N.º 226/2020 – CMDU
PROCESSO: 1882/2020
INTERESSADO: NORTHPOLPAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALlMENTICIOS LTDA - EPP
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA VISA MANAUS
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO, para o imóvel localizado na Rua Monte dos Anjos, Nº 423, Lot.
Rio Piorini - Bairro: Colônia Terra Nova, em conformidade com o
parecer da CTPCU, DESFAVORAVEL ao REENQUADRAMENTO das
atividades INDUSTRIAL TIPO 3 e FAVORAVEL a alteração do uso do
solo no imóvel para as atividades solicitadas, com a cobrança de outorga
onerosa (tabela de cálculo nas páginas 65 e 66) e condicionando a
anuência de mais de 50% dos moradores dos dois lados da rua Monte
dos Anjos, numa extensão de 100 metros para cada lado do lote.
A CIT será expedida por um prazo de 180 dias, prorrogável por igual
período, devendo nesse interim ser apresentada a anuência dos
moradores, considerando os Decretos Municipais a seguir: nº 4776, de
13 de março de 2020; nº 4778, de16 de março de 2020; nº 4779, de 16
de março de 2020; nº4780, de 16 de março de 2020; e nº 4787, de 23 de
março de 2020 (adendo do IMPLURB).
5. DECISÃO N.º 227/2020 – CMDU
PROCESSO: 3143/2020
INTERESSADO: STE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL,
TRANSPORTES ESPECIAIS E TURISMO LTDA
PLEITO: CERTIDÃO DE HABITABILIDADE E OBRA COMERCIAL
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA VISA MANAUS
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a CERTIDÃO DE HABITABILIDADE E OBRA COMERCIAL,
para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Monteiro, Quadra G/32 Lote
11, Loteamento Novo Aleixo, nº 258 - Bairro: Novo Aleixo, flexibilizando
o único item pendente, afastamento frontal (legislação 5,00m / Local
0,00m).
6. DECISÃO N.º 228/2020 – CMDU
PROCESSO: 009/796/824/02764
PROCESSO JUDICIAL: 0621738-14.2017.8.04.0001
INTERESSADO: P.B DE SOUZA
PLEITO: ANULAÇÃO DE DECISÃO DO CMDU
ASSUNTO: CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
RELATOR: PRESIDENTE DO CMDU
Considerando a Decisão prolatada nos autos do Processo Judicial
nº 0621738-14.2017.8.04.0001, que julgou nula a decisão administrativa
nº0613/2014-CMDU e determinou nova análise do requerimento nos
moldes postos pelo requerente;
Considerando o Despacho s/n-2020-PROJUR/IMPLURB que
recomendou o cumprimento do Acórdão que reformou a sentença
proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública;
RESOLVE:
Anular a DECISÃO Nº. 0613/14 – CMDU, registrada na 36ª Ata do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), de 27 de
agosto de 2014, publicada na Edição nº 3495, página nº 29, do Diário
Oficial do Município do Manaus.
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EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.06.2020

EXTRATO DAS DECISÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA
23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.06.2020

1. DECISÃO N.º 229/2020 – CMDU
PROCESSO: 2848/2020
INTERESSADO: JAMILY MUSTAFA LOPES SALES LIMA
PLEITO: REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE DE OBRA RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR, para o imóvel localizado na Av. do Turismo, nº 13.631,
Cond. Residencial Amazon Village, Casa 82 – Tarumã,
FLEXIBILIZANDO os tens que não atendem a legislação, na forma
apresentada, considerando também que a Responsável Técnica assina
o projeto e possui total responsabilidade sobre a segurança,
acessibilidade e solidez do imóvel.
A Interessada deverá apresentar a anuência do condomínio.
2. DECISÃO N.º 230/2020 – CMDU
PROCESSO: 2017.00796.00824.0.002917
INTERESSADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL- CESSÃO DE
INFRAESTRUTURAS LTDA
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO
ASSUNTO: APROVAÇÃO DO EIV
RELATOR: CONSELHEIRA REPRESENTANTE DO IMPLURB
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO e o ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV), para o imóvel
localizado na Rua das Pratas, 367 – Jorge Teixeira, acompanhando o
Parecer da CTPCU, tendo em vista ter cumprido com os Artigos 94 e 95
da lei de uso do Solo 1838/2014, CONDICONADO ao pagamento de
outorga onerosa, anuência de mais de 50% (cinquenta por cento) dos
moradores nos termos da legislação e o atendimento à resolução
001/2019/CMDU, para adequação da atividade econômica.
Observar, ainda, que a CIT poderá ser expedida com o prazo de 180
dias, prazo este para a entrega da anuência dos moradores vizinhos em
razão da pandemia do novo corona vírus – COVID 19 e que na ocasião
da emissão do alvará de construção e chancelamento do EIV será
necessária apresentação da Licença Ambiental.
3. DECISÃO N.º 231/2020 – CMDU
PROCESSO: 3144/2020
INTERESSADO: JULIO CESAR DE FREITAS
PLEITO: APROVAÇÃO E LICENÇA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RELATOR:
CONSELHEIRO
REPRESENTANTE
DO
SINTRACOMEC/AM
Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito,
deferindo a APROVAÇÃO E LICENÇA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR,
para o imóvel localizado na Rua Vaticano, n° 14, Loteamento Parque
Residencial Campos Elíseos - Planalto, considerando que os
afastamentos não estão totalmente nulos, existe garagem, área
permeável e segue a construção já existente, desde que o interessado
vede a abertura existente para o lote vizinho, para poder o processo
seguir com os tramites de regularização.
O carimbo de área non aedificandi deverá ser assinado (adendo da
PGM);
Todas as janelas e aberturas laterais que possuam peitoris com altura
menor que 1,80m, deverão ser vedadas/elevadas, a fim de preservar a
privacidade dos vizinhos (adendo do CAU/AM);
Qualquer acréscimo ou modificação deverá atender a legislação vigente
(adendo do CAU/AM).
4. DECISÃO N.º 232/2020 – CMDU
PROCESSO: 5073/2020
INTERESSADO: FERNANDO LIMA DOS SANTOS
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM
Decidir, por unanimidade, pelo IMPROVIMENTO do pleito, indeferindo a
CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para o
imóvel localizado na Rua Flor do Campo - Tarumã, para as atividades
industriais do TIPO 4, em consonância com a CTPCU.

1. DECISÃO N.º 233/2020 – CMDU
PROCESSO: 3249/2020
INTERESSADO: ACCESS CREDITO - SOCIEDADE DE CREDITO AO
MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A
PLEITO: CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO
SOLO
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DO CREA/AM
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA USO DO SOLO, para
o imóvel localizado na Rua Curió, 71, Quadra 57, Conjunto Et 1 - Cidade
Nova, mediante o pagamento da outorga onerosa e apresentação de 2
vagas de estacionamentos demarcadas dentro dos limites do lote,
considerando as fotos apresentadas, avaliando que existe a
possibilidade de, através de recuo das esquadrias da fachada, a
disponibilização de pelo menos duas vagas cobertas e, ainda, a
permissibilidade de exercício da atividade de serviço tipo 4 no local.
Ausência da CMM (problemas com a conexão da internet).
2. DECISÃO N.º 234/2020 – CMDU
PROCESSO: 2019.01637.01412.0.002029
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA)
PLEITO: ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO
RELATOR: CONSELHEIRO REPRESENTANTE DA CDL/MANAUS
Decidir, por maioria, pelo PROVIMENTO INTEGRAL do pleito, deferindo
a ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO, para o imóvel localizado na Av.
Adolpho Ducke, 1221- Residencial Acariquara, em consonância com
parecer da Comissão Técnica, deste que sejam realizadas as seguintes
solicitações, visto que é o que determinado pela Lei nº 2, de 16 de
Janeiro de 2014:
i. Anuência de mais de 50% dos moradores;
ii. Pagamento da outorga onerosa de alteração do uso, calculada sobre o
BCI (que pode ser retificado junto à SEMEF, caso o interessado
comprove erro da administração, já que o seu registro aponta área
menor).
A certidão será expedida por um prazo de 180 dias, prorrogável por igual
período, devendo nesse interim ser apresentada a anuência dos
moradores, considerando os Decretos Municipais a seguir: nº 4776, de
13 de março de 2020; nº 4778, de16 de março de 2020; nº 4779, de 16
de março de 2020; nº4780, de 16 de março de 2020; e nº 4787, de 23 de
março de 2020.
Abstenção da Visa Manaus, por suspeição.
Ausência da CMM (problemas com a conexão da internet).

MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA N.º 362/2020 – 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 267/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
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CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 005/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.18125.0.005816, em 15.06.2019, resolve,
APOSENTAR, por idade, nos termos do artigo 40, § 1º,
inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o artigo 31, da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a servidora ELIZETE RAMOS DAMASCENO, no
cargo de Professor Nível Médio 20H 3-E, matrícula 079.299-3 A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 2.220,73 (dois mil, duzentos e vinte
reais e setenta e três centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração
Vencimento 20H

Valor Médio Apurado

Valor do Provento
Apurado

Fundamentação Legal

com os proventos mensais de R$ 2.020,37 (dois mil e vinte 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 20H

Valor
R$ 2.096,97

R$ 2.020,37
R$ 2.020,37

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de julho de 2020.

Valor

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de 04.06.2014, c/c a
Lei nº 2.458, de 13.06.2019.
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 7.464/10.950 multiplicada pelo valor
médio apurado, nos termos do art. 40, da Constituição
Federal/88 c/c art. 55 da Lei n° 870/2005.
Valor Total dos Proventos

R$ 3.171,86
R$ 3.171,86
R$ 3.257,91

PORTARIA N.º 364/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
R$ 2.220,73

CONCEDE aposentadoria a servidor, na
forma que especifica.

R$ 2.220,73

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 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 a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 265/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,

PORTARIA N.º 363/2020 – 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 266/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 004/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,

CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 002/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2019.18000.18125.0.012270, em 13.11.2019, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do artigo
3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, a servidora MARIA ROSEANE GONÇALVES DE
MENEZES, no cargo de Professor Nível Superior 20H 4-F, matrícula 050.3215 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 4.018,04 (quatro mil e dezoito reais e
quatro centavos) discriminados na forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 04.06.2014,
Vencimento 20H
c/c a Lei n° 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

Valor
R$ 4.018,04
R$ 4.018,04

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

CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.19320.0.000922, em 16.01.2020, resolve,
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 JOANA D’ARC SOUSA
EVANGELISTA, no cargo de Pedagogo 20H 1-E, matrícula 097.318-1 C,
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
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Manaus, 22 de julho de 2020.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
PORTARIA N.º 365/2020 – 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 268/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 008/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.18000.18125.0.005767, em 09.06.2020, resolve,
APOSENTAR, por tempo de contribuição, nos termos do
artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o artigo 53-B da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, a servidora ANGELA MARIA SANTOS
ROTONDANO, no cargo de Professor Nível Médio 20H 3-D, matrícula
012.330-7 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, com os proventos mensais de R$ 3.079,49 (três
mil e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) discriminados na
forma abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de
Vencimento 20H
04.06.2014, c/c a Lei n° 2.458, de
13.06.2019.
Valor Total dos Proventos

CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 007/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo dos
Proventos, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2019.18000.18125.0.009993, em 27.08.2019, resolve,
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 RAIMUNDA DE LIRA
ROMANO, no cargo de Pedagogo 40H 1-F, matrícula 114.631-9 A, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
com os proventos mensais de R$ 3.265,72 (três mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e setenta dois centavos) discriminados na forma
abaixo:
Composição da
Remuneração

Fundamentação Legal

Art. 1º, inciso I, da Lei nº 1.879, de
Vencimento 40H
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 da Lei Municipal nº 870, de
Valor Médio Apurado
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

Valor
R$ 4.319,74

R$ 3.265,72

R$ 3.265,72

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de julho de 2020.

Valor
R$ 3.079,49
R$ 3.079,49

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de julho de 2020.

PORTARIA N.º 367/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, 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,

PORTARIA N.º 366/2020 – 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 269/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nº 263/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 003/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.17848.17894.0.000381, em 26.06.2020, resolve,
I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 26.06.2020,
nos termos dos artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso
I, 42, inciso IV, e 47, § 2º, inciso IV, alínea “c”, item 6, todos da Lei
Municipal nº 870, de 21.07.2005, c/c a Emenda Constitucional nº 103, de
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Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
12.11.2019, a ZULMA VIEIRA MOUZINHO, na condição de cônjuge do
ex-segurado RAIMUNDO MOUZINHO, falecido em 22.04.2020,
aposentado no cargo de Auxiliar de Serviços Municipais, matrícula no
070.314-1 C, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Infraestrutura – SEMINF, devendo o benefício ser vitalício.
II – DETERMINAR que a pensão corresponda à
importância de R$ 464,28 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e
vinte e oito centavos) na forma abaixo discriminada:
Composição da Remuneração de Contribuição
Lei nº 1.772, de 30.09.2013, c/c Lei nº 2.438, de
Vencimento
28.05.2019.
Valor Total dos Pensionamentos

Valor
R$ 464,28

II – APLICAR ao valor total dos pensionamentos o rateio
na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da totalidade
da remuneração percebida pelo servidor na data anterior à do óbito, que
corresponde à parcela abaixo:
Composição da Remuneração de Contribuição
Art. 1º, inciso I, da Lei n° 1.879, de 04.06.2014,
c/c a Lei n° 2.458, de 13.06.2019.
Valor Total dos Pensionamentos

Vencimento 20H

Valor
R$ 3.267,03
R$ 3.267,03

III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda
à importância de R$ 1.633,52 (mil, seiscentos e trinta e três reais e
cinquenta e dois centavos).

R$ 464,28

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
III – APLICAR, ao valor total dos pensionamentos, as
regras do art. 7º, VII, do art. 39, § 3º, e do art. 201, § 2º, todos da
Constituição Federal, devendo ocorrer a elevação do benefício ao
salário-mínimo nacional vigente.

Manaus, 22 de julho de 2020.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Manaus, 22 de julho de 2020.

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS
EXTRATO DE CONTRATO
PORTARIA N.º 368/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morte, 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 205/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Benefícios da Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o teor do Relatório e da Deliberação
constante do documento Deferimento – Concessão de Benefício
nº 001/2020, subscrito pela Diretora de Previdência, em exercício, da
Manaus Previdência,
CONSIDERANDO o disposto na Planilha de Cálculo de
Pensão por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
nº 2020.17848.17894.0.000282, em 06.05.2020, resolve,

1. ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2019 –
Fornecimento de Água Mineral.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Agência
Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus –
AGEMAN - CNPJ 29.916.198/0001-30 e a Empresa L.A. FLEX-ME –
CNPJ N. 63.689.566/0001-92.
3. OBJETO: Alteração da CLÁUSULA VI – DO PRAZO, em razão da
prorrogação do prazo de vigência do presente contrato por mais 12
(doze) meses, e do ITEM 1 – PREÇO da CLAUSULA VII, pois o valor
global do contrato para R$ 1.386,00 (um mil trezentos e oitenta e seis
reais), sendo o valor mensal de R$ 115,50 (cento e quinze reais e
cinquenta centavos).
4. VIGÊNCIA: a contar de 08 de agosto de 2020.
5. FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do presente termo aditivo continuará
a cargo dos servidores na Portaria n. 012/2019-GEMAN, publicada no
DOM de 05/12/2019 – Edição 4734 – Pág. 21.
6. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Termo de
Contrato.

I – CONCEDER pensão por morte, a contar de 06.05.2020
para a esposa e a contar da data do óbito para o menor, nos termos dos
artigos 8º, inciso I, § 1º, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso II, 42, inciso I e
IV, e 47, § 2º, incisos I e IV, alínea “c”, item 4, todos da Lei Municipal
nº 870, de 21.07.2005, c/c o artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103,
de 12.11.2019, a MARIA GORETE MAIA ROLDÃO e a HYAGO
ROLDÃO LIMA, na condição de cônjuge e filho menor, respectivamente,
do ex-servidor ENIO CESAR DE SOUZA LIMA, falecido em 01.12.2019,
ocupante do cargo de Professor Nível Superior 20H 3-F, matrícula no
063.313-5 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, devendo o benefício do cônjuge perdurar até
06.05.2035, e do menor ser extinto quando este completar 21 (vinte e
um) anos de idade.
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Manaus/AM, 27 de julho de 2020.

Manaus, segunda-feira, 27 de julho de 2020
Manaus, 27 de julho de 2020.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA N°. 08/2020 –
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - CMC
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA – CMC, no uso de suas atribuições conferidas por pelo artigo
128, inciso II, da lei Orgânica do Município de Manaus, Decreto de 28 de
Fevereiro de 2013, Decreto de 06 de Maio de 2013, e de acordo com a
Lei n° 710 de 03/09/2003 com as alterações introduzidas pela Lei 1.776,
de 1º de Outubro de 2013 bem como pelas disposições da Lei Delegada
nº 25/2013.
CONSIDERANDO a necessidade do Município de Manaus
em dar efetividade à Lei 14.017 de 29 de junho de 2020;
CONSIDERANDO ainda, a suspensão de reuniões
realizadas pelos entes públicos e redução às atividades essenciais,
quando imprescindíveis ao seu funcionamento, bem como a instituição
do teletrabalho decorrente do Decreto Municipal nº 4.812 de 23 de abril
de 2020 e de nº 4.836 de 29 de maio de 2020;
RESOLVE:
I – REVOGAR o inciso I da portaria de nº 07/2020 –
Conselho Municipal de Cultura - CMC de 12 de junho de 2020, com o fito
de restabelecer, a contar de 01 de Agosto, as atividades do Conselho
Municipal de Cultura, com as sessões plenárias devendo ocorrer,
preferencialmente, de forma não presencial por meio de vídeo
conferência.
II – MANTER as demais disposições da Portaria citada no
inciso anterior.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 090/2020 – CML/PM
(Processo n. 2020/11209/15249/00020 – SEMEF)
OBJETO: “Aquisição de Solução para sensoriamento, com
suporte técnico, incluindo treinamento para implantação e serviço de
transmissão de dados pelo período de 12 meses, com o objetivo de
operacionalizar o Centro de Cooperação da Cidade – CCC, viabilizando
as atividades da Defesa Civil”.
Edital disponível: a partir do dia 30/07/2020 às 15h.
Limite para recebimento das Propostas: dia 12/08/2020 às 09h45.
Inicio da sessão: dia 12/08/2020 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 (horário de Brasília), email: cml.se@pmm.am.gov.br.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 27 de Julho de 2020.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA torna público, para conhecimento dos interessados,
a SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA N. 003/2020 - CML/PM
(SEMINF), cujo objeto é “PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, RECAPEAMENTO,
RECONSTRUÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO
DO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM – LOTES 01 E 02 – DIVERSAS RUAS
DE MANAUS”, conforme solicitação feita através do Ofício n. 0100/2020
- DIMU – TCE/AM, referente ao Processo TCE n. 13061/2020.
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, na Avenida Constantino Nery n. 4080 – Chapada, no
horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 32156375 / 6376, e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br.
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