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DECRETO Nº 5.045, DE 29 DE MARÇO DE 2021 
 

REORGANIZA a Comissão Municipal de 
Licitação, definindo suas finalidades, 
competências e estrutura organizacional, e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos artigos 80, inc. VIII, e 128, inc. I da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de observância ao 

disposto no inc. XXI do artigo 37 da CRFB e os princípios contidos no 
caput do referido dispositivo constitucional que devem ser observados 
nos procedimentos licitatórios de interesse da Administração Pública 
municipal; 

 
CONSIDERANDO o disposto no §3º do art. 10 da                   

Lei nº 1.975, de 29 de abril de 2015, que transferiu a Comissão 
Municipal de Licitação – CML/PM para a estrutura da Casa Civil do 
Município de Manaus, e alínea “a”, inciso I do art. 9º da Lei nº 2.389, de 
04 de janeiro de 2019; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0167/2021 – 

CML/PM e o que consta nos autos do Processo                                                                          
nº 2021.18911.18923.0.002604(SIGED) (Volume 1), 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES E DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 1º A Comissão Municipal de Licitação – CML/PM, 
órgão central de licitações, de deliberação coletiva de caráter 
permanente vinculado à Casa Civil, tem como finalidade a execução de 
atividades relativas ao processo e julgamento das licitações de interesse 
dos órgãos da Administração Direta, das Fundações e Autarquias do 
Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 2º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, 

sem prejuízo de outras ações e atividades previstas em normas legais e 
regulamentares, compete à Comissão Municipal de Licitação – CML/PM: 

I – receber, examinar e julgar os procedimentos relativos a 
licitações pertinentes a aquisições de bens, contratações de serviços 
gerais e de engenharia, bem como para realização de obras públicas, 
locações, alienações, compreendidos os órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta, nas modalidades previstas na legislação 
de regência e em normativos próprios de organismos internacionais que 
tenham celebrado avenças com a Administração Pública Municipal; 

II – promover a uniformização do entendimento da 
legislação aplicável à administração do Poder Executivo Municipal no 
que pertine às licitações e contratos administrativos, por meio de 
proposição de atos normativos; 

III – assessorar o Chefe do Poder Executivo municipal e 
demais Autoridades Superiores dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal no processo de elaboração projetos de 
lei, decretos e demais atos normativos relativos à licitações e 
contratações públicas no âmbito municipal; 

IV – a instauração de procedimento administrativo de 
sindicância, com vistas à apuração de infrações cometidas no curso de 
qualquer modalidade de licitação por qualquer dos participantes, para 
promoção da responsabilidade administrativa e aplicação da sanção 
cabível pela autoridade competente; 

V – a condução dos procedimentos de Concessões e 
Permissões, nos termos da legislação aplicável; 

VI – o controle dos processos, para fins informativos, e 
elaboração de minuta de portaria de dispensa ou de inexigibilidade de 
licitação, ressalvados os casos de dispensa de licitação fundamentados 
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
as contratações com concessionárias, permissionárias ou autorizadas 
pelo Poder Público para prestação de serviço de fornecimentos de 
energia elétrica ou abastecimento de água, que prescindem de audiência 
prévia da Comissão Municipal de Licitação – CML; e 

VII – a execução de outras ações e atividades 
concernentes à sua natureza ou determinadas pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

Parágrafo único. A Comissão Municipal de Licitação 
deverá encaminhar trimestral e anualmente ou, ainda, quando solicitado, 
ao titular da Casa Civil relatório circunstanciado de suas atividades. 
 

Art. 3º Ficam instituídas, no âmbito da Comissão de que 
trata este Decreto, as seguintes Subcomissões Ordinárias: 

I – Subcomissão de licitações na área da Educação; 
II – Subcomissão de licitações na área da Saúde; 
III – Subcomissão de licitações na área da Infraestrutura; 
IV – Subcomissão de licitações na área da Mobilidade 

Urbana; 
V – Subcomissão de licitações de Bens e Serviços 

Comuns; 
VI – Subcomissão de licitações de verbas especiais. 
Parágrafo único. Poderão ser instituídas comissões 

específicas temporárias no âmbito da Comissão Municipal de Licitação – 
CML/PM, por ato do Chefe do Executivo Municipal, em razão de 
especificidade, complexidade e montante orçamentário do objeto. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

 

Art. 4º A Comissão Municipal de Licitação – CML/PM é 
constituída por membros, de livre escolha do Chefe do Executivo 
Municipal, incluídos o Presidente e o Vice-Presidente, bem como 
servidores ocupantes de cargos comissionados constantes do Anexo 
Único deste Decreto, com previsão legal na parte III do Anexo Único da 
Lei nº 2.389, de 04 de janeiro de 2019, organizados em subcomissões 
ou designados pregoeiros por ato do titular do órgão colegiado. 

§1º Na composição e no funcionamento da Comissão 
Municipal de Licitação – CML/PM serão observados os seguintes 
princípios: 

I – ressalvados o Presidente e o Vice-Presidente, 
nomeados em comissão, os demais membros da CML/PM, distribuídos 
em Subcomissões ou em equipes, por ato do Presidente, serão 
designados para mandatos de 01 (um) ano, vedada a recondução na 
composição integral de cada colegiado para o período subsequente; 

II – pelo menos 01 (um) membro efetivo de cada 
Subcomissão será escolhido, quando possível, dentre os servidores 
qualificados integrantes do quadro permanente do Poder Executivo 
municipal; 
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III – a ausência a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 
(cinco) alternadas, no mês, sem justificativa aceita pelo Presidente, 
importará a perda do mandato de membro de Subcomissão; 

IV – a dispensa da função, antes do término do mandato, 
dar-se-á a pedido do interessado ou mediante simples solicitação do 
Presidente da Comissão ao Prefeito de Manaus; e 

V – é vedado ao Presidente, Vice-Presidente e Presidente 
de Subcomissão a atuação como pregoeiro ou membro de equipe de 
apoio nos procedimentos licitatórios conduzidos pela CML/PM. 

§2º Os membros responderão, solidariamente, por todos 
os atos praticados pelo Colegiado, salvo se posição individual divergente 
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na 
reunião em que houver sido tomada a decisão. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 5º Dirigida pelo Presidente, com o auxílio de um         

Vice-Presidente, a Comissão Municipal de Licitação – CML/PM tem a 
seguinte estrutura organizacional: 
 

I – Órgãos Colegiados de Atividade Finalística: 
a) Subcomissões Ordinárias de Licitação; e 
b) Subcomissões Temporárias Específicas. 

 

II –  Órgãos de Assistência e Assessoramento: 
a) Gabinete; 
b) Vice-Presidência; 
c) Diretoria Jurídica; e 
d) Diretoria Técnica. 

 

III – Órgão de Atividades-Meio: 
a) Diretoria Executiva. 

 
Parágrafo único. As Subcomissões Ordinárias e as 

Subcomissões Temporárias Específicas de Licitação, dirigidas por um 
Presidente designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
têm suas composições, competências e formas de funcionamento 
disciplinadas no Regimento Interno da Comissão Municipal de Licitação 
de Manaus – CML/PM, conforme o disposto na legislação aplicável. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES 

 
Art. 6º As unidades integrantes da estrutura organizacional 

da Comissão Municipal de Licitação – CML/PM têm as seguintes 
competências, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas no 
seu Regimento Interno. 
 

I – Compete ao Gabinete: 
a)  a programação, coordenação, supervisão e execução 

das atividades de representação política, administrativa e social do 
Presidente e Vice-Presidente; 

b) a execução e controle dos serviços de recepção ao 
público que se dirige ao Gabinete; e 

c) a organização das pautas das audiências solicitadas ao 
Presidente e Vice-Presidente, diligenciando o seu cumprimento. 

 

II –  à Vice-Pesidência  compete a assistência ao 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação – CML/PM na supervisão 
geral das atividades do órgão, especialmente mediante a implementação 
das atividades-meio da Comissão. 

 

III – à Diretoria Jurídica compete: 
a) a elaboração e aprovação dos editais de licitação, nos 

termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal n. 8.666/93; 
b) a emissão de pareceres e despachos nos processos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação ou quando solicitado pelo 
Presidente, Vice-Presidente ou Presidente de Subcomissão, em matéria 
referente à licitação; 

c) a correição ordinária em todos os processos de licitação, 
em qualquer fase do procedimento e, especialmente, antes da abertura 
dos certames, da adjudicação nos pregões e do despacho de conclusão 
nas demais modalidades; e 

d) a fiscalização da padronização dos procedimentos, 
documentos e instrução processual objetivando a excelência dos 
serviços. 

IV – à Diretoria Técnica compete o assessoramento ao 
Presidente, ao Vice-Presidente, às presidências de Subcomissões 
ordinárias e temporárias e aos demais membros da Comissão, em 
assuntos técnicos, administrativos nos procedimentos licitatórios 
conduzidos pela CML/PM e, quando determinado, em processos de 
outra natureza; 

 
V – à Diretoria Executiva compete: 
a) a gestão e controle do calendário geral de licitações e 

reuniões, das publicações legais dos avisos de licitação, da 
disponibilização dos atos convocatórios e anexos nos sistemas 
eletrônicos, do processamento célere das licitações, dos serviços de 
secretariado às Subcomissões e das equipes de apoio aos pregoeiros e 
redação das respectivas atas; 

b) acompanhamento e preparação de mapas e planilhas, 
contendo a descrição completa dos objetos, do andamento 
circunstanciado dos processos de licitação e comparativos entre os 
valores estimados e os obtidos após os certames; 

c) organização e manutenção de arquivo atualizado da 
Comissão, que incluirá cópias de todos os processos de licitação, 
dispensa e inexigibilidade; 

d) entrega de editais aos licitantes adquirentes. 
 

CAPÍTULO V 
DAS COMPETÊNCIAS DOS DIRIGENTES 

 
Art. 7º Compete ainda ao Presidente da Comissão 

Municipal de Licitação – CML/PM: 
I – assinar os instrumentos convocatórios dos 

procedimentos licitatórios, assim como os avisos a serem publicados nos 
meios de divulgação; 

II – assinar as resoluções decorrentes das decisões do 
colegiado; 

III – assinar as convocações para as sessões; 
IV – presidir as sessões do colegiado nos procedimentos 

licitatórios; 
V – orientar, coordenar e controlar as atividades fins e 

administrativas do colegiado; 
VI – assinar e fazer publicar as portarias decorrentes da 

prática de atos administrativos inerentes ao funcionamento da Comissão; 
VII – revogar, por razões de interesse público, motivado 

pela Autoridade Superior do órgão ou entidade demandante do 
procedimento licitatório ou, ainda, do Chefe do Executivo municipal, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, os procedimentos licitatórios em 
curso na Comissão; 

VIII – anular por ilegalidade decorrente de ato praticado no 
âmbito da Comissão, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, os certames licitatórios, 
sem prejuízo da possibilidade de novo exame por parte da autoridade 
competente para homologar a licitação; 

IX – julgar, na qualidade de autoridade superior, os 
recursos interpostos perante as Presidências das Subcomissões, nos 
termos do § 4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; 

X – convocar as reuniões da Comissão, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas e indicação da matéria a ser 
apreciada; 

XI – determinar a instauração de procedimento 
administrativo de sindicância, com vistas à apuração de infrações 
cometidas no curso de qualquer modalidade de licitação, para promoção 
da responsabilidade administrativa e aplicação da sanção de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Estadual, bem como a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar e seu encaminhamento ao órgão responsável pela 
aplicação da penalidade; e 

XII – executar outras atividades inerentes à sua área de 
competência. 

§ 1º A antecedência prevista no inc. X deste artigo poderá 
ser abreviada, bem como omitida a pauta, quando ocorrerem motivos 
excepcionais que possam causar prejuízos ou danos a bens ou pessoas. 

§ 2º Sempre que necessário, o Presidente poderá 
convocar técnicos, preferencialmente servidores do Município de 
Manaus, para auxiliar na análise das propostas referentes a licitações 
que exijam conhecimento técnico ou científico específico ou 
especializado. 
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§3º As atribuições previstas nos incisos I, II, III, IV e V 
deste artigo poderão ser delegadas em ato próprio e específico do 
Presidente da CML/PM aos presidentes das Subcomissões ordinárias e 
temporárias específicas. 
 

Art. 8º São atribuições do Vice-Presidente da CML/PM: 
I – auxiliar o Presidente da CML/PM na coordenação geral 

das atividades do Colegiado; 
II – substituir automaticamente o Presidente da Comissão, 

em seus impedimentos e afastamentos legais; 
III – auxiliar diretamente o Presidente da Comissão no 

desempenho de suas atribuições; 
IV – executar outras ações e atividades inerentes à sua 

área de competência e outras que lhe sejam determinadas ou delegadas 
pelo Presidente da Comissão. 
 

Art. 9º Sem prejuízo do disposto no Regimento Interno do 
órgão colegiado, são atribuições comuns dos demais dirigentes das 
unidades que compõem a estrutura organizacional da Comissão 
Municipal de Licitação – CML/PM: 

I – gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 
II – assegurar padrões satisfatórios de desempenho em 

suas áreas de atuação; 
III – zelar pelos bens e materiais sob sua guarda, 

garantindo adequada manutenção, conservação, modernidade e 
funcionamento; 

IV – promover permanente avaliação dos servidores que 
lhes são subordinados, com vistas à constante melhoria dos serviços; 

V – propor medidas disciplinares, na forma da legislação 
específica; 

VI – julgar os recursos contra atos de seus subordinados, 
quando couber; 

VII – executar outras ações, em razão da natureza da 
unidade sob sua direção, sob a orientação ou por determinação do 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação – CML/PM ou                        
do Vice-Presidente. 
 

Art. 10. São atribuições dos Presidentes de Subcomissões 
Ordinárias e Temporárias específicas a condução, por delegação em ato 
do Presidente da Comissão Municipal de Licitação – CML/PM, dos 
procedimentos licitatórios afetos à área específica, descritas no artigo 7º 
deste Decreto, no que couber e as constantes no regimento interno da 
CML/PM. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11. As despesas decorrentes da execução deste 

Decreto correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento do 
Poder Executivo Municipal para a Casa Civil. 

 
Art.12. O regimento interno da Comissão Municipal de 

Licitação – CML/PM será aprovado por ato do Chefe do Executivo 
Municipal, elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 
Art. 13. Ficam transferidos para a Comissão Municipal de 

Licitação – CML/PM os processos licitatórios em curso nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal no ato da publicação 
deste Decreto. 

 
Art. 14. Fica revogado o Decreto nº 2.524, de 13 de agosto 

de 2013. 
 
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

QUANT. CARGO SIMBOLOGIA 

01 Presidente 

- 
01 Vice-Presidente 

06 Presidente de Subcomissão de Licitação 

15 Membro 

01 Chefe de Gabinete 

DAS-3 

01 Diretor Jurídico 

01 Diretor Técnico 

01 Diretor Executivo 

04 Assessor Técnico I 

11 Assessor Técnico II 
DAS-2 

10 Assessor Jurídico 

06 Assessor Técnico III DAS-1 

14 Assessor I CAD-3 

 
 
 
 

DECRETO Nº 5.046, DE 29 DE MARÇO DE 2021 
 

DISPÕE sobre o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Gestão Estratégica - 
CMGE e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n⁰ 3.389, de 04 de 

janeiro de 2019; e 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício n⁰ 003/2021-CMGE e o 

que consta nos autos do Processo nº 2021.18911.18923.0.003022 
(Volume 1) SIGED, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° Este Decreto dispõe sobre o Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Gestão Estratégica - CMGE, órgão consultivo 
vinculado a estrutura da Casa Civil, na forma do Anexo Único deste 
Decreto. 

 
Art. 2° Fica revogado o Decreto nº 4.501, de 22 de julho 

de 2019. 
 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO ÚNICO 

 
REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA–CMGE. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

 
SEÇÃO I 

Da Natureza 
 

Art. 1º O Conselho Municipal de Gestão Estratégica - 
CMGE, criado pela Lei nº 1.314, de 04 de março de 2009, alterado pela 
Lei nº 2.389, de 04 de janeiro de 2019, órgão colegiado de 
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assessoramento ao Chefe do Executivo, com atuação na Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, tem como finalidade 
propor, debater, avaliar e monitorar a implementação das diretrizes da 
Política Municipal de Governança e Gestão Estratégica. 
 

Art. 2º O funcionamento pleno do Conselho é assegurado 
pelo apoio administrativo e técnico dos servidores da Casa Civil, 
designados pelo titular da pasta. 
 

SEÇÃO II 
Da Composição 

 
Art. 3⁰ São considerados membros natos do Conselho 

Municipal de Gestão Estratégica – CMGE, nos termos do art. 3⁰, inc. VI, 
da Lei n⁰ 2.389, de 04 de janeiro de 2019, os titulares do Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB, Secretaria Municipal de 
Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF e Controladoria Geral do 
Município – CGM, tendo como suplentes os respectivos substitutos 
legais. 

 
Art. 4⁰ Por indicação do Presidente do CMGE e a juízo do 

Chefe do Poder Executivo, conforme disposto no art. 3⁰, inc. VII, da Lei 
n⁰ 2.389, de 2019, poderão ser convidados a integrar o Conselho ou 
participar de reuniões do colegiado representantes de entidades de 
classe ou de segmentos da sociedade local, sempre que da pauta 
constarem assuntos de sua área de atuação. 
 

SEÇÃO III 
Da Estrutura Organizacional 

 
Art. 5º O Conselho Municipal de Gestão Estratégica - 

CMGE tem a seguinte estrutura organizacional: 
 
I – Órgão de Deliberação Superior: 
a) Plenário. 
 
II – Órgão de Direção Superior: 
a) Presidência; 
b) Vice-Presidência de Assuntos Estratégicos; e 
c) Vice-Presidência para Assuntos Administrativos. 
 
III – Órgãos de Coordenação e Execução 
a) Secretaria Geral; e 
b) Secretaria Executiva. 
 
IV – Membros Conselheiros: 
a) membros natos: titulares da Secretaria Municipal de 

Finanças e Tecnologia de Informação – SEMEF, do Instituto Municipal 
de Planejamento Urbano – IMPLURB e Controladoria Geral do Município 
– CGM, tendo como suplentes os respectivos substitutos legais; e 

b) membros convidados, representantes de entidades de 
classes ou de segmentos da sociedade local, indicados pelo Presidente 
do CMGE e a juízo do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
V – Apoio Técnico e Administrativo: 
a) Secretário do Conselho. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS EATRIBUIÇÕES DOS 
SEUS DIRIGENTES 

 
SEÇÃO I 

Do Plenário 
 

Art. 6º Compete ao Conselho Municipal de Gestão 
Estratégica - CMGE: 

 
I – assessorar o Prefeito na definição de prioridades e 

correções de procedimentos com vistas à consecução dos objetivos do 
Município, em especial: 

a) na condução da política orçamentária, financeira e da 
qualidade do gasto, buscando preservar a sustentabilidade fiscal do 
Município; 

b) nas decisões de projetos estratégicos de tecnologia de 
informação, de simplificação administrativa, de modernização da gestão 
pública e de integração dos serviços públicos; e 

c) no monitoramento e avaliação do desempenho, da 
concepção, da implementação e dos resultados das políticas públicas. 

 
II – sugerir medidas de aprimoramento dos mecanismos de 

governança e gestão, visando a efetividade dos programas, projetos e 
ações de governo. 
 

SEÇÃO II 
Da Presidência 

 
Art. 7º Compete ao Presidente do CMGE: 
I – realizar a interlocução do Conselho com o Prefeito e 

demais autoridades; 
II – definir as diretrizes e prioridades de atuação do 

Conselho; 
III – delegar tarefas e responsabilidades aos membros do 

Conselho; 
IV – constituir comissões ou grupos de trabalhos afetos ao 

Conselho; 
V – avocar processos de qualquer órgão do Conselho; 
VI – praticar outros atos, considerados os objetivos do 

Conselho; e 
VII – em reunião plenária: 
a) convocar e presidir as reuniões ordinárias e 

extraordinárias do Conselho; 
b) aprovar a pauta de cada reunião, constituída do 

expediente e da ordem do dia; 
c) dirigir a discussão, concedendo a palavra aos 

Conselheiros, coordenando os debates e neles intervindo para 
esclarecimentos; 

d) resolver as questões de ordem; 
e) definir a matéria objeto de votação; e 
f) exercer, nas reuniões plenárias, o direito de voto simples 

e o de qualidade, nos casos de empate. 
 
Art. 8º Não sendo unânime a deliberação do Conselho, 

poderá o Presidente reapresentar a matéria para nova discussão, 
submetendo-a a decisão definitiva do Colegiado. 

 
SEÇÃO III 

Da Vice-Presidência para Assuntos Administrativos 
 

Art. 9º Compete ao Vice-Presidente para Assuntos 
Administrativos: 

I – planejar e organizar as atividades administrativas do 
Conselho; 

II – elaborar e propor normativos de governança e gestão 
do Conselho; 

III – assessorar o Presidente e demais membros do 
Conselho nas matérias relativas à condução da política orçamentária, 
financeira e da qualidade do gasto; 

IV – realizar tarefas delegadas pelo Presidente do 
Conselho; 

V – presidir comissões ou grupos de trabalho constituídos 
pelo Conselho, conforme designação da Presidência; e 

VI – substituir o Presidente, nos casos de impedimento e 
eventual ausência. 

 
SEÇÃO IV 

Da Vice-Presidência de Assuntos Estratégicos 
 

Art. 10. Compete ao Vice-Presidente de Assuntos 
Estratégicos: 

I – elaborar e propor normativos de governança e gestão 
estratégica para a administração municipal, a serem submetidos à 
apreciação e aprovação em plenária; 

II – assessorar o Presidente e demais membros do 
Conselho nas matérias relativas ao aperfeiçoamento dos mecanismos de 
governança e gestão, visando a efetividade dos programas, projetos e 
ações de governo; 

III – monitorar os programas de modernização da 
governança e gestão do Município, os resultados obtidos e o 
alinhamento ao Plano Estratégico; 

IV – propor mecanismos e ferramentas de gestão 
estratégica e acompanhamento da execução do Plano de Governo; 
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V – realizar tarefas delegadas pelo Presidente do 
Conselho; 

VI – presidir comissões ou grupos de trabalho constituídos 
pelo Conselho, conforme designação da Presidência; e 

VII – substituir o Presidente, nos casos de impedimento e 
eventual ausência do Vice-Presidente para Assuntos Administrativos. 
 

SEÇÃO V 
Da Secretaria Geral 

 

Art. 11. Ao Secretário Geral, órgão diretamente 
subordinado à Presidência, incumbe: 

I – assessorar o Presidente e demais membros do 
Conselho no monitoramento e avaliação do desempenho, da concepção, 
da implementação e dos resultados das políticas públicas; 

II – subsidiar o Presidente e demais membros do Conselho 
com informações acerca dos Acordos de Resultados celebrados, 
principalmente indicadores de desempenho e metas pactuadas; 

III – nas reuniões plenárias, coordenar a elaboração das 
atas respectivas; 

IV – realizar tarefas delegadas pelo Presidente do 
Conselho; 

V – presidir comissões ou grupos de trabalho constituídos 
pelo Conselho, conforme designação da Presidência; e 

VI – substituir o Secretário Executivo, nos casos de 
impedimento e eventual ausência. 
 

SEÇÃO VI 
Da Secretaria Executiva 

 

Art. 12. Ao Secretário Executivo, órgão diretamente 
subordinado à Presidência, incumbe: 

I – assessorar o Presidente e demais membros do 
Conselho nas decisões de projetos estratégicos de tecnologia de 
informação, de simplificação administrativa, de modernização da gestão 
pública e de integração dos serviços públicos; 

II – subsidiar o Presidente e demais membros do Conselho 
com informações relativas aos investimentos em infraestrutura, 
mobilidade urbana, tecnologia de informação e integração dos serviços 
públicos; 

III – realizar tarefas delegadas pelo Presidente do 
Conselho; 

IV – presidir comissões ou grupos de trabalho constituídos 
pelo Conselho, conforme designação da Presidência; e 

V – substituir o Secretário Geral, nos casos de 
impedimento e eventual ausência. 
 

SEÇÃO VII 
Da Secretaria do Conselho 

 

Art. 13. São atribuições do Secretário do Conselho: 
I – coordenar, ordenar e fazer executar os serviços de 

apoio administrativo e distribuição de expedientes; 
II – determinar providências ou medidas objetivas para 

instrução de processos e seu encaminhamento ao Presidente e as 
Comissões; 

III – preparar e divulgar a pauta das reuniões plenárias; 
IV – expedir convocações e convites por determinação do 

Presidente do Conselho; 
V – organizar agenda e arquivar o registro de presença dos 

Conselheiros em reuniões; 
VI – nas reuniões plenárias: 
a) controlar a frequência dos Conselheiros e convidados; 
b) diligenciar para a realização das reuniões plenárias, 

submetendo a respectiva pauta e data à aprovação do Conselho ao final 
de cada reunião; 

c) lavrar as atas das reuniões do Conselho. 
VII – elaborar o Relatório de Atividades do Conselho; e 
VIII – atualizar permanentemente o cadastro de 

Conselheiros e sua documentação. 
 

CAPÍTULO III 
DOS MEMBROS CONSELHEIROS 

 

SEÇÃO I 
Dos Membros Natos 

 

Art. 14. São atribuições dos membros natos: 

I – relatar as matérias que lhe forem distribuídas; 
II – assessorar o Conselho em suas competências 

especificadas no art. 6º deste Decreto; 
III – integrar Comissões ou grupos de trabalhos, conforme 

designação; 
IV – realizar tarefas aprovadas em reuniões plenárias; e 
V – tomar a iniciativa de proposições, nos termos deste 

Regimento. 
 

SEÇÃO II 
Dos Membros Convidados 

 

Art. 15. Compete aos membros convidados assessorar o 
Conselho, especialmente nas reuniões plenárias, em matérias 
específicas que demandam apoio técnico especializado. 

 
Art. 16. Os membros convidados a integrar o Conselho 

serão designados pelo Prefeito de Manaus e exercerão a representação 
pelo período de 2 (dois) anos, admitida a recondução por igual período. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se 
aplica às hipóteses de convites para participar das reuniões plenárias do 
colegiado. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS REUNIÕES 

 

SEÇÃO I 
Das Reuniões Plenárias 

 
Art. 17. A critério do Presidente do CMGE, poderão ser 

especialmente convidados a participar das reuniões do colegiado, sem 
direito a voto ou jeton, titulares de outros órgãos ou entidades públicas 
ou pessoas de notório saber, para emitir pronunciamento sobre 
determinada matéria e participar das discussões nas Comissões e 
Grupos de Trabalho constituídos ou no Conselho, neste último caso com 
prévia aprovação do Plenário. 

 
Art. 18. Os suplentes dos membros natos exercerão a 

representação nas hipóteses de ausência ou impedimento dos 
respectivos titulares. 

 
Art. 19. O Plenário reunir-se-á ordinariamente a cada mês 

e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou pela 
maioria absoluta de seus membros. 

§1⁰ As reuniões ordinárias do Conselho serão agendadas 
ao final de cada reunião plenária e convocadas com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias. 

§2⁰ As reuniões extraordinárias serão convocadas com 
antecedência mínima de 3 (três) dias, desde que a relevância do assunto 
as justifique. 

§3⁰ A convocação conterá, sem prejuízo de outras 
informações: 

I – a ordem do dia ou indicação da matéria que será objeto 
da reunião; 

II – a data, hora e local de realização da reunião; e 
III – a pauta da reunião. 
§4⁰ A Secretaria do Conselho distribuirá aos conselheiros, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a pauta da reunião e 
respectiva documentação, se houver, não se aplicando esta regra às 
reuniões extraordinárias. 

§5⁰ Nas reuniões extraordinárias, além dos assuntos que 
motivaram a convocação, poderão ser discutidos outros temas, desde 
que aprovados pelos membros presentes. 

§6⁰ Para a coordenação das reuniões, poderá o 
Presidente do Conselho delegar a outro membro representante a direção 
dos trabalhos. 

 
Art. 20. Nas reuniões plenárias do Conselho Municipal de 

Gestão Estratégica, será observada a seguinte ordem: 
I – abertura do Presidente; 
II – leitura do expediente; 
III – comunicações da Presidência; 
IV – comunicações das Presidências de Comissões ou 

Grupos de Trabalho; 
V – comunicações e pronunciamentos dos demais 

conselheiros; 
VI – verificação do quórum para efeito de deliberação; 
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VII – leitura, discussão e deliberação sobre a ata da 
sessão anterior; 

VIII – apresentação da ordem do dia; 
IX – deliberação sobre a data, hora e pauta da próxima 

reunião plenária; e 
X – encerramento. 

 

Parágrafo único. O Plenário decidirá, durante da ordem 
do dia, sobre os pedidos de: 

I – urgência, com dispensa de exigências regimentais e de 
quórum, e fixação do rito próprio para que seja considerada desde logo 
determinada proposição; e 

II – prioridade, alterando-se a sequência das matérias 
relacionadas na ordem do dia, para que determinada proposição seja 
discutida imediatamente após as colocadas em regime de urgência, e 
com antecedência sobre as demais. 

 
Art. 21. As matérias constantes da ordem do dia serão 

apresentadas pelo respectivo relator ou, na sua ausência, por outro 
membro do Conselho designado pela Presidência. 

 
Art. 22. Antes do encerramento da discussão poderá ser 

concedida vista ao Conselheiro que a solicite, ficando interrompida a 
discussão da matéria e adiada sua votação. 

Parágrafo único. O processo sob vista entrará na ordem 
do dia da reunião ordinária seguinte ao pedido, ficando o Conselheiro 
obrigado a apresentar o seu voto naquela sessão, salvo extensão de 
prazo concedida pelo Presidente. 

 
Art. 23. Encerrada a discussão, o Presidente colocará a 

matéria em votação. 
 
Art. 24. É assegurado ao Conselheiro o direito de registro 

de manifestação individual, através de declaração de voto em separado, 
consignado na Ata da sessão, exceto no caso de votação secreta. 

 
Art. 25. O Conselheiro poderá declarar-se impedido de se 

manifestar sobre qualquer matéria, por motivo de foro íntimo. 
 
Art. 26. As deliberações serão tomadas por maioria 

simples dos presentes, uma vez constatada a existência de quórum. 
 

SEÇÃO II 
Da Ata das Reuniões Plenárias 

 
Art. 27. Da ata, sucinta e objetiva, constarão, 

obrigatoriamente: 
I – a natureza e local da reunião, dia e hora de sua 

realização, nome do Presidente, dos membros presentes e pessoas 
especialmente convidadas, bem como daqueles que não compareceram, 
consignado, a respeito destes, o fato de haverem ou não justificado a 
ausência; 

II – a menção ao expediente lido e resumo das 
comunicações, indicações e propostas; e 

III –  a síntese das discussões,  com a respectiva votação. 
 
Art. 28. Discutida a ata, não havendo quem se manifeste 

sobre a mesma, será dada como aprovada e, a seguir, assinada pelo 
Presidente e pelos membros presentes. 

 
§1⁰ O envio da cópia da ata aos membros do Conselho, 

por ocasião da convocação, não dispensará a sua leitura na reunião em 
que for discutida e votada. 

§2⁰ As retificações feitas à ata serão submetidas à 
aprovação do Conselho e, se aprovadas, serão registradas na ata da 
reunião em que forem discutidas. 

§3⁰ Em casos excepcionais, a critério do Conselho, 
poderão ser adiadas a leitura, a discussão e a aprovação da ata. 
 

SEÇÃO III 
Da Frequência às Reuniões Plenárias 

 
Art. 29. A frequência às reuniões plenárias será anotada e 

constará como anexo à ata. 
 
Art. 30. O comparecimento às reuniões é obrigatório. 

§1⁰ O membro do Conselho que, por motivo justo, não 
puder comparecer à reunião plenária, ordinária ou extraordinária, deverá 
comunicar o fato à Secretaria do Conselho e, na hipótese de membro 
nato, convocar o seu suplente para substituí-lo. 

§2⁰ Implicará a exclusão do membro convidado a ausência 
a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, considerando 
as ordinárias e extraordinárias, garantido o direito à justificativa perante o 
Conselho. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 31. O Conselho Municipal de Gestão Estratégica - 

CMGE terá pleno acesso às informações e indicadores de desempenho 
dos órgãos e entidades da Administração Municipal. 

 
Art. 32. Nenhuma matéria em tramitação no Conselho 

poderá ser dada a público antes da deliberação e registro em ata 
devidamente assinada. 

 
Art. 33. As reuniões plenárias serão preferencialmente 

presenciais. 
§1⁰ Em caráter excepcional, as reuniões plenárias poderão 

ser realizadas por meio de plataforma digital, de acesso remoto. 
§2⁰ A convocação para as reuniões plenárias remotas    

far-se-á por mensagens endereçadas aos correios eletrônicos de cada 
um dos membros do Conselho. 

§3⁰ Desde que devidamente justificado e autorizado pela 
Presidência, até 3 (três) membros do Conselho poderão participar 
remotamente de reuniões plenárias presenciais. 

 
Art. 34. Os casos omissos neste Regimento serão 

resolvidos pelo Plenário, respeitado o que dispuser a legislação vigente. 
 
 
 
 

DECRETO Nº 5.047, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
PRORROGA o prazo de vigência da 
Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento das Ações de Execução 
dos Contratos de Concessão Administrativa, 
e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.152, de 25 de julho de 2016, 

que dispõe sobre a criação da Comissão de Fiscalização e 
Acompanhamento das Ações de Execuação dos Contratos de 
Concessão Administrativa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA; 

 
CONSIDERANDO a contratação de Parceria                      

Público-Privada no tipo de Concessão Administrativa para manutenções 
preventivas e corretivas de Unidades Básicas de Saúde da Família no 
Município de Manaus, precedida da prestação dos serviços de 
construção e fornecimento de equipamentos e mobiliário, em lotes 
especificados; 

 
CONSIDERANDO a vigência dos Termos de Contratos             

nº 029/2012 e 030/2012, celebrados entre o Município de Manaus, por 
intermédio desta Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e Rio Negro 
Engenharia e Serviço de Manutenção S.A SPE; 

 
CONSIDERANDO a planilha do Demonstrativo de Impacto 

Orçamentário-Financeiro da Divisão de Folha de Pagamentos – DIVFP, 
endossada pelo Subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento 
da SEMSA e ratificada pela Subsecretária de Orçamento da Secretaria 
Municipal de Finanças e Técnologia da Informação – SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0387/2021 – 

DTRAB/GABIN/SEMSA e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2021.01637.01412.0.000644 (Volume 1) SIGED, 
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DECRETA: 
 

Art. 1º Fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses,                    
a contar de 02-03-2021, o prazo de vigência da Comissão de 
Fiscalização e Acompanhamento das Ações de Execução dos Contratos 
de Concessão Administrativa, instituída pela Lei nº 2.152, de 
25-07-2016. 

 
Art. 2º  As despesas decorrentes deste Decreto correrão 

por conta da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 
 
Art. 3º A composição da Comissão fica consolidada na 

forma do Anexo Único deste Decreto. 
 
Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

NOME FUNÇÃO 
MARCELO ROSAS BARROS Presidente 

CLÁUDIA NAYARA DA ROCHA DIAS Membro 

KATY ANNE BARROS LINO Membro 

LINDCYNEY PALMEIRA BEZERRA Membro 

LINCON OLIVEIRA LIMA Membro 

SIDENNEY JOSÉ DE ARAÚJO TEIXEIRA Membro 

 
 
 

 
DECRETO Nº 5.048, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
ALTERA o art. 3º do Decreto nº 9.355, de 13 
de novembro de 2007. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 6.766, de 

19 de dezembro de 1979 e na Lei Complementar nº 004, de 16 de 
janeiro de 2014, alterada pela Lei nº 015, de 17 de janeiro de 2019; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto datado publicado 

na Edição nº 5.003, página 8 do Diário Oficial do Município de 07 de 
janeiro de 2021, referente ao Extrato do TAC nº 001/2020 – constante no 
Processo Administrativo nº 2000/2600/5125 – IMPLURB, em nome de 
KANEO SHIBUYA, relativo ao Termo de Recebimento e conclusão da 
infraestrutura do Loteamento Cachoeira Grande; 

 
CONSIDERANDO o disposto nas Informações Técnicas                    

nº 0276/2020 – GPS/IMPLURB e nº 0136/2021 - GPS/IMPLURB, 
oriundas da Gerência de Parcelamento do Solo – GPS/IMPLURB; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 109/2020 – PROJUR, que 

opina pela possibilidade legal do descaucionamento dos lotes com a 
assinatura do TAC 001/2020 – IMPLURB; 

 
CONSIDERANDO os pareceres técnicos e jurídicos 

constantes no processo administrativo nº 2000/2600/5125 e                                
nº 2021.00796.00824.0.000018, e Termo Aditivo ao Termo de 
Ajustamento de Conduta nº 001/2020; 

 
CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 351/2021 – 

IMPLURB e o que consta nos autos do Processo                                                       
nº 2021.00796.00824.0.000018 (Siged) (Volume 1), 

DECRETA: 
 

Art. 1º A redação do art. 3º do Decreto nº 9.355, de 13 de 
novembro de 2007, passa a viger na forma seguinte: 

 
"Art. 3º O proprietário loteante fica obrigado a executar 
todas as obras e serviços previstos em projeto urbanístico 
aprovado que se encontram pendentes de conclusão 
conforme prazo, obrigações e penalidades estabelecidas 
no Termo Aditivo firmado em 10 de março de 2021, que 
reajustou as cláusulas do Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta nº 001/2020, ficando assim, 
caucionado como garantia da execução das obras 
remanescentes o Lote Único “A”. 
 
Parágrafo único. O descaucionamento do Lote Único “B”, 

é proporcional à porcentagem da infraestrutura do loteamento já 
executada. 

 
Art. 2º O plano de Loteamento não sofrerá modificação ou 

seja, não há alteração nas funções urbanas, sendo mantido o disposto 
nos demais artigos do Decreto nº 9.355, de 13 de novembro de 2007. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO Nº 5.049, DE 29 DE MARÇO DE 2021 
 
CRIA o Fórum Municipal Permanente de 
Articulação da Zona Franca de Manaus – 
FOPAZFM, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de integração entre os 

setores da indústria, comércio e agropecuário que compõe a Zona 
Franca de Manaus; 

 
CONSIDERANDO as finalidades da Secretaria Municipal 

de  do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0161/2021 – 

GS/SEMTEPI e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2021.18911.18923.0.002773 (Volume 1) SIGED, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica criado o Fórum Municipal Permanente de 

Articulação da Zona Franca de Manaus – FOPAZFM, órgão colegiado 
vinculado à Secretaria Municipal de  do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação – SEMTEPI. 

 
Art. 2º O FOPAZFM que tem como finalidade precípua 

promover e estimular a articulação entre os segmentos econômicos da  
indústria, comércio e agropecuária, que são os pilares da Zona Franca 
de Manaus (ZFM). 

 
Art. 3º São atribuições do FOPAZFM: 
I – promover, por meio de reuniões e sub-fóruns 

específicos, a articulação entre os três pilares básicos da ZFM, de modo 
a integrá-los e gerar negócios que tragam benefícios, como geração de 
renda para a sociedade; 
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II – estimular as empresas do Distrito Industrial, incluindo 
as suas prestadoras de serviço contratadas, a adquirir alimentos, 
insumos, materiais secundários e outros correlatos dos produtores 
locais; 

III – promover a integração do comércio varejista, 
supermercados e pequenos estabelecimentos, com os agricultores e as 
agroindústrias locais, visando aumentar as compras regionais; 

IV – incentivar a agroindustrialização dos produtos locais 
como fécula, café, polpas, açaí, mel de abelha, etc, promovendo a sua 
valorização; 

V – elaborar, anualmente, seu planejamento estratégico, 
visando alcançar seus objetivos precípuos; 

VI – articular ações voltadas ao desenvolvimento de 
programas e ações de formação e capacitação, dando apoio às 
atividades e ações lideradas pelo Fórum; e 

VII – acompanhar a execução do planejamento estratégico 
e promover sua revisão periódica. 

 
Art. 4º O FOPAZFM será presidido pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal. 
 
Art. 5º O Fórum Permanente de que trata este Decreto 

será composto por titulares e suplentes dos seguintes órgãos e 
entidades, designados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal: 
 

I - Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo 
e Inovação – SEMTEPI; 

II - Casa Civil – CC; 

III - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação – SEMEF; 

IV - Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, 
Centro e Comércio Informal –  SEMACC; 

V - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMMAS; 

VI - Superintendência da Zona Franca de Manaus – 
SUFRAMA; 

VII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI; 

VIII - Associação Amazonense de Municípios – AAM; 

IX - Federação da Indústria do Estado do Amazonas – 
FIEAM; 

X - Federação do Comércio do Estado do Amazonas – 
FECOMÉRCIO; 

XI - Federação da Agricultura do Estado do Amazonas – 
FAEA; 

XII - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Estado do Amazonas 

XIII - Federação dos Trabalhadores no Comércio do 
Estado do Amazonas; e 

XIV - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado do Amazonas. 
 

§ 1º A SEMTEPI exercerá a Secretaria Executiva do 
Fórum. 

§ 2º No caso de substituição do membro titular ou 
suplente, a instituição, órgão ou entidade enviará ofício ao Presidente 
comunicando a mudança. 
 

Art. 6º O FOPAZFM contará com a Secretaria Executiva 
da SEMTEPI, sendo constituído por técnicos da Subsecretaria 
Operacional ou da unidade que a suceder, com as seguintes atribuições: 

I – elaborar e coordenar a agenda ou pauta do Fórum; 
II – responsabilizar-se pelo controle e registro de 

documentos; e 
III – observar o cumprimento das normas e determinações 

do Fórum. 
 
Art. 7º São atribuições dos membros do FOPAZFM: 
 
I – do Presidente do Fórum: 

a) convocar e presidir as reuniões, orientar os debates e 
apurar eventuais votações; 

b) requisitar as informações necessárias ao adequado 
andamento dos assuntos tratados no Fórum; 

c) solicitar estudos ou pareceres sobre matéria de 
interesse, bem como constituir grupos técnicos para tratar de assuntos 
específicos, quando julgar oportuno; e 

d) conceder aos membros vista de matéria objeto de 
pauta. 
 

II – dos membros integrantes do Fórum: 
a) participar das reuniões, apreciar e votar as matérias 

submetidas a exame; 
b) fornecer informações e dados relativos a sua 

competência como subsídio às deliberações do Fórum; 
c) encaminhar ao Fórum, por meio do Presidente, matérias 

para deliberação. 
 

Art. 8º O FOPAZFM reunir-se-á, bimestralmente, em 
sessões ordinárias, e sempre que necessário em sessões 
extraordinárias, mediante convocação do Presidente. 

 
Art. 9º As reuniões serão conduzidas pelo Presidente ou 

por um representante por ele designado, cabendo a ele realizar: 
I – a abertura da reunião; 
II – a apresentação dos destaques, aprovação e assinatura 

da ata da reunião anterior; 
III – a leitura e aprovação do expediente e das 

comunicações da pauta; 
IV – a apreciação de solicitação feita pelos membros de 

inclusão de itens de pauta; 
V – colocar em discussão e deliberação, as matérias em 

pauta; e 
VI – o encerramento da reunião. 

 
Art. 10. As reuniões ordinárias do FOPAZFM ocorrerão 

segundo calendário anual aprovado pelos integrantes do Fórum e as 
reuniões extraordinárias serão convocadas com no mínimo 5 (cinco) dias 
de antecedência, podendo se utilizar meio eletrônico. 
 

Art. 11. A convocação para as reuniões deve incluir a 
pauta dos trabalhos. 
 

Art. 12. As reuniões do FOPAZFM serão instaladas com a 
presença da maioria absoluta dos seus membros, em dia, hora e local 
estabelecidos no calendário ou na convocação. 

Parágrafo único. Não havendo quórum no horário 
estabelecido para a primeira convocação, a reunião do Fórum será 
realizada após 30 (trinta) minutos com qualquer número de membros. 
 

Art 13. As reuniões poderão ser presenciais ou por  
videoconferência, conforme a conveniência do FOPAZFM. 
 

Art. 14. O Presidente, poderá permitir, sem direito a voto 
nas deliberações, à participação de pessoas naturais, órgãos ou 
entidades convidadas nas reuniões do FOPAZFM. 
 

Art.15. Poderá ser solicitada ao Presidente, por qualquer 
membro, a inclusão, exclusão e mudança na pauta da reunião do 
FOPAZFM. 
 

Art.16. As decisões do FOPAZFM serão tomadas por 
maioria simples dos membros presentes, exceto nos casos 
expressamente. 

§ 1º Terá direito a voto no Fórum o membro titular e, na 
sua ausência, o suplente. 

§ 2º Não terá direito a voto o representante suplente, 
quando estiver presente o titular da instituição, órgão ou entidade. 

§ 3º Na impossibilidade do comparecimento do titular ou do 
suplente, a instituição, entidade ou órgão poderá designar oficialmente 
representante para participar da reunião, sem direito a voto. 
 

Art. 17. A dissolução do FOPAZFM se dará por decisão 
favorável, manifestada em reunião formal. 
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Art. 18. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quanto 
à aplicação deste Decreto serão dirimidas pelos integrantes do 
FOPAZFM. 
 

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 5.050, DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
PRORROGA o prazo de vigência do Decreto 
nº 4.999, de 04 de janeiro de 2021, e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 

do Poder Público garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus 
(COVID-19), em razão do seu alto risco de contágio à população, 
inclusive de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenha 
sido identificados como de transmissão interna; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 

2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.001, de 04 de janeiro de 

2021, que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial 
no Município de Manaus, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias; 

 
CONSIDERANDO que no período do regime excepcional 

de teletrabalho restou assegurada a prestação dos serviços públicos; 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda a permanência 

das medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos, 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença na 
cidade de Manaus, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica prorrogado, até a data de 30-04-2021, o prazo 
de vigência do Decreto nº 4.999, de 04 de janeiro de 2021, que trata do 
regime excepcional de teletrabalho aos agentes públicos no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 

 
Art. 2º Fica autorizada, aos dirigentes do órgãos e 

entidades municipais, a edição de normas complementares para o 
estabelecimento de regras excepcionais objetivando o desenvolvimento 
de atividades presenciais, inclusive de atendimento ao público, em 
horários diversos do definido no art. 2º do Decreto nº 4.999, de 04 de 
janeiro de 2021. 

Parágrafo único.  Para assegurar a incolumidade dos 
servidores, deverão ser utilizados mecanismos que evitem aglomeração 

de pessoas, sendo recomendado, inclusive, a utilização de escala de 
revezamento e as medidas de segurança necessárias à preservação da 
saúde. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a contar de 01-04-2021. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 1.624, de 30 de 

dezembro de 2011, alterada pelas Leis nº 1.879, de 04 de junho de 
2014, nº 2.135, de 10 de junho de 2016 e nº 2.458, de 13 de junho de 
2019, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos 
servidores públicos da Área Administrativa da Educação Municipal; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.514 de 30-03-2012, 

republicado na Edição nº 2951 do Diário Oficial do Município de                  
19-06-2012, que enquadrou os servidores técnico-administrativos, 
funcional e financeiramente por Tempo de Serviço na Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o memorando nº 055/2020 – CAEFPE, 

cujo teor solicita a Progressão Funcional do servidor abaixo identificado; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2018 – 

P.PESSOAL/PGM, aprovado pela Subprocuradora Adjunta do Município, 
utilizado como paradigma em caso análogo; 

 
CONSIDERANDO a Certidão para Fins de Evolução 

Funcional na Carreira – Área Administrativa, elaborada pela Gerência de 
Direitos e Deveres/Divisão de Pessoal – SEMED; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 070/2020 da Comissão de 

Avaliação e Evolução Funcional dos Profissionais da Educação – 
CAEFPE; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 308.01.2020 – 

ASSJUR/SEMED, acolhido pela Secretária Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO a manifestação do Subsecretário de 

Administração e Finanças da SEMED com a correspondente planilha de 
impacto na folha de pagamento, ratificada pela Subsecretaria de 
Orçamento e Projetos – SUBORP/SEMEF, que opina pelo deferimento 
do pleito; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0596/2021 – 

SEMED/GS e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2020.18000.19120.0.011559 (VOLUME 1) SIGED, resolve 

 
AUTORIZAR a Evolução Funcional na Carreira, em virtude 

de Progressão por Tempo de Serviço, nos termos dos artigos 49 a 56 da 
Lei nº 1.624, de 30 de dezembro de 2011, do servidor WALDIR DA 
SILVA PASSOS, matrícula nº 012.953-4 A, no cargo de Auxiliar 
Municipal – Auxiliar Administração, pertencente ao quadro de pessoal da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, nos respectivos 
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Padrão e Classe na tabela de vencimentos da Lei nº 2.458, de 13 de 
junho de 2019, na forma que segue: 

 
TIPO DE EVOLUÇÃO 

FUNCIONAL 
INTERSTÍCIO 

PADRÃO E 
CLASSE 

A CONTAR 
DE 

Progressão 
(Tempo de Serviço) 

01-01-2015 a 
31-12-2017 

11-C 01-01-2018 

 
Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2021 
 

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

 
CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 134/2021, 

oriundo do Cadastro Funcional da Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED; 

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0735/2021 – SEMAD 

e o que consta nos autos do Processo                                                                           
nº 2021.18000.19121.0.002005 (VOLUME 1) SIGED, resolve 
 

DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 22-02-2021, nos 
termos dos artigos 103, inc. VII e 105, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de 
setembro de 1971―Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus, dos cargos efetivos de Pedagogo e Professor Nível Superior, 
integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – SEMED, ocupado pela ex-servidora ANA CRISTINA 
ABREU CAMPOS, matrículas nº 103.739-0 A/B, em virtude de seu 
falecimento. 

 
Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 22.634/2021 
 

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que 
especifica. 

 
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128,      
inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; 

 
CONSIDERANDO a delegação de competência firmada 

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 5.005, publicado na Edição 5006 
do DOM de 12-01-2021; 

 
CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de 

setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Manaus;  

CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante 
identificado; 

 
CONSIDERANDO a análise da Divisão de 

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios, acolhido pelo 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0895/2021 – 

SEMAD, subscrito pelo Subsecretário de Planejamento e Gestão de 
Pessoas da SEMAD; 

 
CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo               

nº 2021.16330.16352.0.000135, resolve 
 
CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 22-03-2021, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, referentes ao decênio 23-04-2006 a                      
22-04-2016, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor GEORGE WILTON LIMA 
DO NASCIMENTO, Agente Administrativo A-III-II, matrícula                              
nº 081.774-0 C, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEMAD. 

 
GABINETE DO SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS 

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 098/2021–GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF, na competência que lhes 
confere o art. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e 

 

CONSIDERANDO que cabe à SEMEF, nos termos do 
disposto no art. 58, inciso III, no art. 67 e no art. 73, da Lei nº 8.666/93, 
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos celebrados através 
de um representante da Administração; 

 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por 
si celebrados, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR a Comissão para Acompanhamento e 
Fiscalização do Contrato nº 007/2021 – SEMEF/BRAYNER 
INFORMÁTICA LTDA, referente à “Aquisição de Equipamentos de 
Telefonia com Tecnologia Voz Sobre IP (VOIP), Licenças de Uso, 
Acessórios, Instalação, Configuração, Suporte e Garantia Estendida para 
uso na SEMEF”, conforme requisitos do Termo de Referência (autos do 
processo nº 2021/11209/15434/0/003827- SIGED), composta pelos 
servidores abaixo relacionados. 
 

GESTOR DO CONTRATO: 
Manoel Miranda da Silva Júnior – Matrícula n. 130.655-3D. 
 

RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO CONTRATO: 
 coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como dos 
atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 
documentação para formalização dos procedimentos que envolvam a 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de 
sanções, extinção dos contratos, dentre outros, conforme diretrizes 
definidas pelo titular da Pasta; 
 nos casos de aditivo de alteração ou reequilíbrio, acompanhar as 
tratativas, verificando os valores dos itens contratados. 
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FISCAIS DO CONTRATO: 
1. Josival Alecrim da Silva - Matrícula nº118.443-1D; 
2. Marcos Paulo Nonato de Almeida - Matrícula nº 120.935-3F; 
3. Sandro de Souza Silva – Matrícula nº 106.094-5G; 
4. Bruno Hortêncio de Oliveira - Matrícula nº 120.941-8E (suplente). 
 
RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DO CONTRATO: 
 zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas 
e pela qualidade dos produtos fornecidos à SEMEF; 
 verificar se a entrega dos materiais (bem como seus preços e 
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório; 
 acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições; 
 indicar eventuais glosas nas faturas/notas fiscais; 
 encaminhar as notas fiscais à Gerência de Orçamento e Finanças - 
GEORF, devidamente atestadas, logo após a entrega dos materiais. A 
apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e/ou em 
desacordo com a Lei nº 4.320/64 ensejará o não pagamento. 
 

II – DETERMINAR que na situação de eventual 
impedimento do Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as funções 
do mesmo, mediante despacho do titular da Pasta, acontecendo o 
mesmo em eventual impedimento de um dos fiscais, em que o Gestor do 
Contrato assumirá as funções dos mesmos. 
 

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 

 
 
 
PROCESSO N.:   2021.11209.15444.0.014538 
INTERESSADO:  SEMEF / BANCO BRADESCO S.A 
ASSUNTO:           Inexigibilidade de Licitação 
 

(*) DESPACHO 
 

CONSIDERANDO o que consta no Processo 
nº 2021.11209.15444.0.014538-SIGED/SEMEF, de interesse da 
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 008/2021 – 

ASTEC/M/SEMEF, de 25 de março de 2021; 
 
FICA DECLARADO INEXIGÍVEL o procedimento 

licitatório, com fundamento no caput do Art. 25 da Lei nº 8.666/93, 
referente à contratação da Instituição Financeira BANCO BRADESCO 
S.A, cujo objeto é a “Prestação de serviços bancários de arrecadação de 
tributos municipais e demais receitas públicas por meio de Documento 
de Arrecadação Municipal – DAM, em padrão da Federação Brasileira de 
Bancos – FEBRABAN, com prestação de contas por meio magnético de 
valores arrecadados”, conforme Processo Administrativo 
nº 2021.11209.15444.0.014538. 

 
À consideração do Senhor Secretário Municipal de 

Finanças e Tecnologia da Informação, solicitando ratificação. 
 

Manaus, 25 de março de 2021. 
 

 
 

Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do caput do 
Art. 26 da Lei nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao 
Processo n. 2021.11209.15444.0.014538. 

Manaus, 25 de março de 2021. 

 
 
(*) Republicado, integralmente, por haver incorreções na publicação ocorrida na 
Edição nº 5.062, página 6, do Diário Oficial do Município de 25/3/2021. 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Aquisição nº 007/2021, celebrado em 
29/03/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, e a 
empresa BRAYNER INFORMÁTICA LTDA. 

3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se 
a fornecer ao CONTRATANTE Equipamentos de Telefonia com 
Tecnologia Voz Sobre IP (VOIP), Licenças de Uso, Acessórios, 
Instalação, Configuração, Suporte e Garantia Estendida para uso na 
SEMEF, conforme requisitos do Termo de Referência (autos do 
processo nº 2021/11209/15434/0/003827- SIGED). 

4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa na 
quantia de R$ 565.599,15 (quinhentos e sessenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato foram empenhadas conforme segue: 

Nota de Empenho nº 2021NE00211 no valor de R$ 509.039,23 
(quinhentos e nove mil, trinta e nove reais e vinte e três centavos), 
datada de 19/03/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
Unidade Orçamentária 16100 – Programa de Trabalho 
04.126.0007.2135.0000 – Aquisição de Hardwares, Ativos de 
Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso – Fonte de 
Recurso 06900241 – PNAFM – Programa Nacional de Apoio à Gestão 
Administrativa Fiscal Municipal, Natureza da Despesa 44905206 – 
Aparelhos de Comunicação. 

Nota de Empenho nº 2021NE00212 no valor de R$ 56.559,92 (cinquenta 
e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois 
centavos), datada de 19/03/2021, à conta da seguinte rubrica 
orçamentária: Unidade Orçamentária 16100 – Programa de Trabalho 
04.126.0007.2135.0000 – Aquisição de Hardwares, Ativos de 
Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso – Fonte de 
Recurso 0100000000 – Recursos Ordinários Natureza da Despesa 
44905206 – Aparelhos de Comunicação. 

6. VIGÊNCIA: O presente Contrato terá a vigência de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data da publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial 
do Município de Manaus, podendo chegar ao seu termo final com a 
entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa. 

7. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EXTRATO:   
Ana Cristina Silva de Souza - Matrícula 060.680-4B. 
 

Manaus,29 de março de 2021. 

 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
 

 

 
 

DOM | Edição 5064 | Página 12 
 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO,  
PLANEJAMENTO  E  GESTÃO 

 
 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão 
Eletrônico n° 011/2021 - CML/PM; 

 

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou 
irregularidade; 
 

RESOLVE: 
 

I - HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico 
n° 011/2021 - CML/PM – Eventual fornecimento de material para 
manutenção de bens imóveis (trena, parafuso, ferrolho e outros) para 
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços, 
para a(s) empresa(s): 
 

Fornecedor: ELETRICA MANAUS LTDA – EPP 
Item: 2 Valor R$ 0,19 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 5 Valor R$ 27,51 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 8 Valor R$ 118,95 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 13 Valor R$ 222,51 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 15 Valor R$ 26,75 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 16 Valor R$ 26,99 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 24 Valor R$ 9,29 

Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 
Item: 25 Valor R$ 54,00 

 
II - DETERMINAR ao setor competente a convocação 

da(s) proponente(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de 
Preço, nos termos da Lei. 
 

Manaus-AM, 25 de março de 2021. 

 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD, CONVOCA o(s) responsável(is) 
legal(is) da(s) empresa(s), ELETRICA MANAUS LTDA -EPP e T DA S 
LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME,  vencedora(s) do processo 
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021 - CML/PM – 
Eventual fornecimento de material para manutenção de bens imóveis 
(trena, parafuso, ferrolho e outros) para atender aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus, 
participantes do Registro de Preços, através do Sistema de Registro de 
Preços, regulamentado pelo Decreto nº 4.826, de 18 de maio de 2020, a 
fim de que compareça(m) no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação do presente ato, para assinatura da Ata de Registro de Preço, 
no prédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Gestão - SEMAD, situada na Av. Compensa, n.º 770, Vila da Prata, no 
horário das 08h às 14h. 

A inobservância desta convocação importará na aplicação 
das penalidades previstas no Edital. 
 

Manaus-AM, 25 de março de 2021. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE 

 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 001/2021, celebrado em 
15/01/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Servcar Diesel 
Ltda - EPP. 

3. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, de 
equipamentos elétricos/eletrônicos, marcenaria e metalúrgica de macas 
dos veículos adaptados pertencentes à frota do programa SAMU 192 
Manaus da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidade, 
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de 
Referência, Termo Contratual e Edital do Pregão Eletrônico nº 134/2020 
– CML/PL, naquilo que não o contrarie. 

4. VALOR: R$ 1.557.541,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete 
mil, quinhentos e quarenta e um reais). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº: 2021NE00435, 
de 15/01/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.302.0097.2196.0000 01000000 33903919, no valor de R$ 633.737,80 
(seiscentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta 
centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado 
posteriormente. 

6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de assinatura do contrato. 
 

Manaus, 15 de janeiro 2021. 

 
 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 – 
Prorrogação, celebrado em 29/01/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e empresa Fé Comércio de 
Combustíveis e Derivados de Petróleo LTDA. 

3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente à 
Locação de um Imóvel localizado na Avenida Max Teixeira nº 12 Lote 21 
– Bairro Cidade Nova, para o funcionamento da Sede do Distrito de 
Saúde Norte da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. 

4. VALOR: R$ 324.208,32 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e 
oito reais e trinta e dois centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2021NE00411, 
de 28/01/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.122.0128.2204.0000 01000000 33903910, no valor de R$ 27.017,36 
(vinte e sete mil, dezessete reais e trinta e seis centavos), ficando o 
saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 02/02/2021. 
 

Manaus, 29 de janeiro de 2021. 
 

 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017 – 
Prorrogação, celebrado em 27/01/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Couto Serviços de 
Transporte e Locação de Veículos Ltda - ME. 

3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente ao 
Serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, Características: van, 
motor 2.0 a 2.7, potência mínima de 127cv, combustível diesel, com 03 
portas, sendo 01 lateral corrediça, capacidade para 16 passageiros, com 
no máximo 2 (dois) anos de uso a partir da data de fabricação, 
Características Adicionais: com motorista, sem combustível, com ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD Player, 
rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por 
conta da contratada. Modelo: DUCATO, MASTER, BOXER ou similar. 
Conforme o Edital do Pregão Presencial Nº 088/2015 – CML/PM, Ata de 
Registro de Preços Nº 006/2016 – DIVRP/UGCM/SEMEF, Item 11, para 
atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial Sul, desta 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 

4. VALOR: R$ 107.492,50 (cento e sete mil quatrocentos e noventa e 
dois reais e cinquenta centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2021NE00413, 
de 27/01/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.302.0093.2153.0000 01000000 33903308, no valor de R$ 9.129,50 
(nove mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), ficando o 
saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 

5. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, contados a partir do dia 29/01/2021. 
 

Manaus (AM) 27 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2016 – 
Prorrogação Excepcional, celebrado em 27/01/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa  AJ Refeições 
Eireli . 

3. OBJETO: Prorrogação Excepcional de prazo do Contrato original, 
referente aos serviços de fornecimento de Refeição, com Logística de 
entrega, Serviço de copeiragem, Conservação de alimentos e Descarte 
de resíduos para atender as necessidades da demanda do Programa 
SAMU 192 e SOS Vida da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 

4. VALOR: R$ 3.744.001,25 (três milhões, setecentos e quarenta e 
quatro mil, um real e vinte e cinco centavos). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho  nº 2021NE00409, 
de 25/01/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.302.0097.2196.0000 01000000 33903941, no valor de R$ 262.858,78 
(duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 
setenta e oito centavos), 2021NE00410, de 25/01/2021, à conta da 
seguinte rubrica orçamentária 23701 10.302.0093.2153.0000 01000000 
33903941, no valor de R$ 27.098,40 (vinte e sete mil, noventa e oito 
reais e quarenta centavos),  ficando o saldo remanescente a ser 
empenhado posteriormente. 

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
contados a partir do dia 01/02/2021. 
 

Manaus (AM), 27 de janeiro de 2021. 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2017 – 
Prorrogação, celebrado em 09/02/2021. 

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa Orsel Organização 
Regional de Serviços Ltda. 

3. OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato original, referente aos 
serviços de transporte com 15 (quinze) veículos automotores, 
características: popular, hatchback, motor 1.0, potência mínima de 73 cv, 
combustível flex, 05 portas, sendo 01 porta-malas, capacidade para 05 
passageiros, ano/modelo no mínimo correspondente ao ano de locação, 
características adicionais: com motorista, sem combustível, com ar 
condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD player, 
rádio AM/FM, veículo limpo, higienizado, com manutenção total por 
conta da contratada. Modelo: CELTA, PALIO, HB20 ou similar. Conforme 
Projeto Básico/Termo de Referência, Pregão Presencial nº 010/2017 – 
SCLS/CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 025/2017, para 
transportar amostras biológicas dos Postos de Coleta para os 
Laboratórios Distritais desta SEMSA; e ainda, atender a Norma 
Operacional de Assistência – NOAS-SUS 01/02, RDC nº 302/2005 e 
nº 20/2014 – Boas práticas de Laboratório. 

4. VALOR: R$ 227.970,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e 
setenta reais). 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2021NE00488, 
de 09/02/2021, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23701 
10.302.0093.2153.0000 01000000 33903303, no valor de R$ 26.820,00 
(vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais), ficando o saldo remanescente 
a ser empenhado posteriormente. 

6. PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado por 102 (cento e dois) 
dias úteis, contados a partir do dia 10/02/2021. 
 

Manaus (AM), 09 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 0225/2021-SEMED/GS 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 128, inc. II da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela    

Organização Mundial da Saúde - OMS em 11/03/2020, em decorrência 
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), com a previsão 
de adoção de medidas de saúde pública para diminuição da transmissão 
de doenças infecciosas sem vacina ou tratamento farmacológico   
específico; 

 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do 

Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença 
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando 
a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 

2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 4.999, de 04 de janeiro de 

2021 e o Decreto nº. 5.001, de 04 de janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO que a redução das taxas de 
transmissão e da média móvel de óbitos por COVID-19, nas últimas 
semanas no Município de Manaus, permite a adoção de novas medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo coronavírus, conforme proposta do 
Comitê Inter setorial de Combate e Enfretamento à COVID -19; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de viabilizar o 
retorno responsável das atividades presenciais no âmbito da Secretária 
Municipal de Educação para, com isso, reafirmar os princípios da 
eficiência e da continuidade do serviço público. 
 

Resolve: 
 

Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação, o retorno responsável às atividades presenciais, a contar de 
01/04/2021. 
 

Art. 2º O retorno de que trata o artigo anterior compreende 
todas as unidades educacionais e administrativas da Secretaria 
Municipal de Educação e fica parametrizado conforme as especificações 
abaixo: 

I – As unidades Educacionais e Administrativas deverão 
funcionar com 50% da capacidade total de lotação, respeitadas as 
limitações de cada unidade; 

II – O horário de expediente para o desenvolvimento das 
atividades, na modalidade presencial, será de 07h às 11h e das 13h às 17h, 
nas unidades educacionais, e de 08h às 12h e 13h às 17h, nas unidades 
administrativas, ressalvados os casos de relevante serviço público; 

III – O atendimento ao público deverá ser realizado 
preferencialmente de forma remota, com emprego de mecanismos 
eletrônicos e/ou telefônicos, contudo, quando essencialmente 
indispensável, poderá ser realizado presencialmente, desde que 
devidamente agendado; 

IV- Caberá ao responsável de cada unidade, seja ela 
educacional ou administrativa, estabelecer sistema de escalonamento 
dos servidores que deverão cumprir as atividades presenciais, 
respeitados os limites previstos no inciso I deste artigo; 

V – Os servidores que não forem escalados para o 
trabalho no regime presencial, deverão cumpri-lo no regime de trabalho 
remoto, respeitados os horários estabelecidos no inciso II. 
 

Art. 3º Os horários para o desenvolvimento das atividades 
no turno noturno, sejam elas na modalidade presencial ou em trabalho 
remoto: 

§ 1º - Para Unidades Administrativas, os horários serão 
estabelecidos: 

I - Pelo Subsecretário de Administração e Finanças, para 
todas as unidades a ele subordinadas; 

II – Pelo Subsecretário de Infraestrutura e Logística, para 
todas as unidades a ele subordinadas; 

III – Pelo Subsecretário de Gestão Educacional, para todas 
unidades administrativas a ele subordinadas; 

§ 2º - Para Todas as Unidades Escolares, os horários 
serão estabelecidos, ouvido o Subsecretário de Gestão Educacional; 

I – Pelo Departamento Geral dos Distritos. 

 

Art. 4º Para o desenvolvimento das atividades na 
modalidade presencial, deverão ser observados os seguintes critérios: 

a) obrigatoriedade do uso de máscara por todos os 
servidores e o público em geral; 

b) deve-se evitar aglomerações e reuniões informais no 
ambiente de trabalho, mantendo-se no mínimo 1 (um) metro de distância 
física dos colegas de trabalho e público em geral, em quaisquer 
situações; 

c) demais protocolos de segurança certificados pela OMS. 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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Art. 5º Excetuam-se do disposto nos artigos anteriores, 
servidores com idade igual ou superior a 60 anos, assim como aqueles 
com comorbidades devidamente respaldadas por Laudo expedido pela 
Junta Médico-Pericial do Município de Manaus. 
 

Art. 6º Os servidores abrangidos pelo artigo 5º desta 
Portaria, que estejam lotados nas unidades educacionais, permanecerão 
desenvolvendo suas atividades na modalidade de teletrabalho, com 
horário de expediente de 07h às 11h e de 13h as 17h, e os que estejam 
lotados nas unidades administrativas, com horário de expediente de 08h 
às 12h e de 13h às 17h, devendo impreterivelmente: 

a) manter telefone de contato atualizado e ativo, de forma 
a garantir a comunicação com a chefia imediata; 

b) manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo 
diariamente; 

c) submeter-se ao acompanhamento e o cumprimento das 
metas de desempenho pactuadas; 

d) dar ciência à chefia imediata do andamento dos 
trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou outra situação que 
possa atrasar ou prejudicar o cumprimento das atividades sob sua 
responsabilidade. 

Parágrafo Único. Fica facultado, aos Chefes de Divisão, a 
qualquer tempo, desde que, a bem do serviço público, convocar os 
servidores em trabalho remoto para retornar ao trabalho presencial. 
 

Art. 7º Casos omissos serão submetidos à Subsecretaria 
de Administração e Finanças. 
 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
contar de 01.04.2021. 
 

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

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  MULHER, 
ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA 

 
 

EXTRATO 
 
1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Aditivo ao Termo de Fomento 
nº. 06/2020, celebrado em 26/03/2021. 
2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC e a 
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR 
VITÓRIAS-LAR DE VITÓRIAS. 
3.OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento 
nº. 06/2020, para execução do projeto “Construir sem excluir”, tendo em 
vista a atual situação no Município de Manaus no que se refere à 
Pandemia do Coronavírus COVID-19, conforme consta no plano de 
trabalho apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e 
juntado ao processo nº. 2020.29000.29078.0.000289. 
4.PRAZO: O presente Termo Aditivo fica prorrogado por mais 01 (um) 
mês, a contar de 04.04.2021. 
 

Manaus, 26 de março de 2021 

  



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO  E  INOVAÇÃO 

 
 

PORTARIA Nº 023/2021 GS/SEMTEPI 

 
DESIGNAR servidores para exercerem a 
função de membros da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação das parcerias 
firmadas por meio de Termos de 
Colaboração e Termos de Fomento, de 
acordo com a Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 
de dezembro de 2015, e Decreto nº 8.726, de 
27 de abril de 2016. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO – SEMTEPI, no exercício da 
competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 
86 da Lei Orgânica do Município de Manaus 

 
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei 

nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 2015, e 
Decreto regulamentador nº 2.726, de 2016, que estabelece o regime 
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil; 

 
CONSIDERANDO o art. 35, inciso V, alínea “h” da Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 
2015, que estabelece emissão de parecer técnico que deverá 
pronunciar-se, de forma expressa, a respeito da designação da 
comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
 

CONSIDERANDO o artigo 58 da Lei nº 13.019 de 2014, 
alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, que estabelece que a administração 
pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do 
objeto da parceria; 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º - REVOGAR a portaria nº 010/2021-GS/SEMTEPI, 

publicada no DOM/Edição nº 5016, de 25 de janeiro de 2021. 
 
Art. 2º - DESIGNAR os servidores abaixo para exercerem 

a função de membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria dos termos de colaboração e termos 
de fomento celebrados por intermédio da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI, e do Fundo 
Municipal de Empreendedorismo e Inovação – FUMIPEQ/SEMTEPI, 
com as Organizações da Sociedade Civil – OSCs: 
 

Nº Nome Função Matrícula 
1 Rony Mota da Silva Presidente 081.730-9E 

2 Juliana Barbosa de Carvalho Membro 118.705-8A 

3 Lucas Luã de Sena Souza Membro 135.227-0D 

4 Márcia Cristina Venceslau Andrade Membro 102.937–1A 

5 Paula Francisca Cunha Queiroz Membro 137.123-1A 

 
Art. 3º – CONVALIDAR que este ato tenha seus efeitos a 

contar de 11 de março de 2021. 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 
Manaus, 26 de março de 2021 

 

 

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE 

 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 003/2021 
 
Processo nº 2015/15848/15872/00239 
Autuado: Amazon Combustíveis para Veículos e Construções 
Assunto: Auto de Infração Nº 000069 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
479/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 28/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Declaro a prescrição do Auto de Interdição n. 000069/2015 e do Auto 
de Infração n. 000069/2015 e consequente arquivamento do processo. 
c) Determino o encaminhamento dos autos do processo à DCA para 
notificar o autuado do inteiro teor deste Parecer e, em ato contínuo, 
proceda nova fiscalização a fim de identificar se ainda há a prática da 
infração. 
 

 
Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 

 

 
Manaus, 12 de março de 2021. 

 

 
 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 004/2021 
 
Processo nº 2015/15848/15872/00483 
Autuado: Moacir Pereira Correa – Forró 3 Irmãos 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
301/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 20/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Aprovo a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TACA) com a parte autuada, minorando – se o valor da multa em 90%. 
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA, para que: 
d) Indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA, 
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a 
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1º do 
artigo 132 da Lei 605/2001; 
e) ii.  Notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva 
Decisão, oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para que manifeste 
interesse em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, com 
redução de 90% e cláusulas técnicas estipuladas. 
f) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – 
PRODEMAPH, para providências de sua alçada. 
 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 
 

Manaus, 12 de março de 2021. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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DECISÃO/SEMMAS N° 005/2021 
 
Processo nº 2015/15848/15872/00504 
Autuado: Jamel Lima do Carmo – Mansão Prime 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
314/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 19/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Mantenho o Auto de Interdição n° 000139/2015 até a devida 
regularização ambiental do empreendimento junto à SEMMAS; 
c) Mantenho o Auto de Infração nº 000482/2015 na sua integralidade, 
pelo cometimento da infração prevista no art. 137, inciso XII do Código 
Ambiental do Município de Manaus, com multa estipulada de 150 UFM’s; 
d) Mantenho o Auto de Apreensão e Depósito n° 000481/2015, 
declarando o perdimento do bem caso esta decisão não seja reformada 
em sede de Recurso junto ao COMDEMA. Nesta hipótese, caso o 
interessado tenha ficado como fiel depositário, a DTO deverá notificá-lo 
da decisão do perdimento do bem, assim como para que o devolva ou 
indique onde o mesmo poderá ser encontrado, sob pena de ajuizamento 
de ação judicial competente. Após isto, deverá ser providenciada a 
destinação do bem, nos termos do artigo 134 da Lei nº. 605/2001 
e) O envio dos autos à DCA para que proceda à notificação do Autuado 
para dar ciência da presente Decisão, iniciando-se o prazo de 20 (vinte) 
dias para apresentação de recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco) 
dias para o pagamento da multa, conforme dispõe o art. 151, inciso V, da 
Lei nº. 605/2001. Caso não comprovado o recolhimento da multa, após 
as devidas tratativas administrativas, os autos serão encaminhados à 
Procuradoria Geral do Município - PGM para inscrição do débito na 
dívida ativa e promoção da cobrança executiva; 
f) Envie-se de cópia do presente processo à Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – 
PRODEMAPH, para providências de sua alçada. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 12 de março de 2021. 
 

 
 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 006/2021 
 
Processo nº 2012/4933/6208/00079 
Autuado: J Jorge Simões de Melo 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
550/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 27/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Declaro a prescrição do Auto de Interdição n. 004133/2012 e o 
consequente arquivamento; 
c) Determino o encaminhamento dos autos do processo à DCA para 
notificar o autuado do inteiro teor deste Parecer e, ato contínuo, proceda 
nova fiscalização a fim de identificar se ainda há a prática da infração. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 12 de março de 2021. 
 

 

DECISÃO/SEMMAS N° 007/2021 
 
Processo nº 2014/15848/15872/01062 
Autuado: Joana Costa Miranda 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
488/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 21/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Determino o cancelamento do Auto de Interdição n. 000575/2014; 
c) Determino o encaminhamento dos autos ao DEFIS no intuito de 
notificar a Autuada para dar ciência da presente Decisão de manter sua 
churrasqueira e/ou forno elétrico no interior de sua residência. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 12 de março de 2021. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 008/2021 
 
Processo nº 2012/4933/6208/00430 
Autuado: Igreja Tabernáculo dos Milagres 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
090/2019/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 26/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Declaro a prescrição do Auto de Interdição n. 004660/2012 e do Auto 
de Infração n. 008756/2014; 
c) Determino o encaminhamento dos autos do processo à DCA para 
notificar o autuado do inteiro teor deste Parecer. 

 
Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 

 
Manaus, 12 de março de 2021. 

 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 011/2021 
 
Processo nº 2019.15848.15868.0.001466 
Autuado: Vitória Régia Comércio de Petróleo Ltda. 
Assunto: Auto de Infração nº 001063/2019 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº08/2021, o qual passa a fazer parte 
integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Aprovo a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta 
Ambiental (TACA) com a parte autuada, minorando-se o valor da multa 
em 90%; 
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA, para que: 
i. indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA, 
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a 
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1° do 
art. 132, da Lei nº 605/2001; 
ii. notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão, 
oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para que se manifeste se há 
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interesse em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TACA), com redução da multa em 90% e cláusulas técnicas estipuladas 
pela área técnica; 
a) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – 
PRODEMAPH, para as providências que julgar pertinentes. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 19 de março de 2021. 

 
 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 016/2021 
 
Processo nº 2015.15848.15872.0.001047 
Autuado: Shopping do Granito Ltda. 
Assunto: Auto de Notificação n. 003757, Auto de Interdição n. 
003730/2016 e Auto de Infração n. 001112/2019 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do 
PARECER/SEMMAS/ASJUR/Nº02/2021, o qual passa a fazer parte 
integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Aprovo a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta 
Ambiental (TACA) com a parte autuada, minorando-se o valor da multa 
em 90%; 
c) Determino o encaminhamento dos autos à DCA, para que: 
i. indique os compromissos específicos que deverão constar no TACA, 
relativos à adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a 
degradação ambiental ou à prestação de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, nos termos do §1° do 
art. 132, da Lei nº 605/2001; 
ii. notifique a parte autuada acerca do inteiro teor da respectiva Decisão, 
oferecendo prazo de 20 (vinte) dias para que se manifeste se há 
interesse em firmar o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TACA), com redução da multa em 90% e cláusulas técnicas estipuladas 
pela área técnica; 
a) Determino o envio de cópia dos autos à Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – 
PRODEMAPH, para as providências que julgar pertinentes. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 22 de março de 2021. 
 

 
 

 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 018/2021 
 
Processo nº 2015/15848/15872/00334 
Autuado: Auto Posto Master Ltda - ME 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
535/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 30/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição. 
b) Determino a manutenção do Auto de Infração n. 00286/2015, pelo 
cometimento da infração prevista no art. 138, inc. XVII, da Lei Municipal 
n. 605/2001, aplicando – se a penalidade prevista no art. 131, inc. III do 
mesmo Diploma Legal; 

c) Determino o encaminhamento destes autos ao DEFIS no intuito de 
notificar o Autuado: 
i. Sobre o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao 
COMDEMA conforme dispõe o art. 151, IV, da Lei 605/2001, sem 
prejuízo das demais cominações legai, devendo o autuado abster – se 
de praticar a conduta acima descrita; ou 
ii. Sobre o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da multa, conforme 
dispõe o art. 151, V, da Lei n. 605/2001, fazendo – se prova do 
recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a 
finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das demais 
comissões legais, inclusive sob pena de os autos serem encaminhados à 
Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição de débito na 
dívida ativa do Município (art. 152 da Lei n. 605/2001);    o cancelamento 
do Auto de Infração n. 009175/2014, com o consequente arquivamento 
do processo n. 2013.4933.6187.00243, por exaurimento da finalidade, 
após a perda do objeto. 
d) Determino o encaminhamento de cópia do presente processo à 
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente e 
Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, para providências de sua alçada. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 23 de março de 2021. 
 

 
 
 
 
 

DECISÃO/SEMMAS N° 019/2021 
 
Processo nº 2015/15848/15872/00314 
Autuado: Auto Posto Master Ltda - ME 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
0314/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 32/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) A manutenção do Auto de Interdição n. 000076/2015 até a devida 
regularização junto a SEMMAS; 
c) A manutenção do Auto de Infração n. 000078/2015, que fixou multa 
no valor de 500 (quinhentas) UFMs, conforme art. 131, inc. III, da Lei 
Municipal n. 605/2001; 
d) Determino o encaminhamento destes autos ao DEFIS no intuito de 
notificar o Autuado: 
i. Sobre o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de recurso ao 
COMDEMA conforme dispõe o art. 151, IV, da Lei 605/2001, sem 
prejuízo das demais cominações legai, devendo o autuado abster – se 
de praticar a conduta acima descrita; ou 
ii. Sobre o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da multa, conforme 
dispõe o art. 151, V, da Lei n. 605/2001, fazendo – se prova do 
recolhimento da multa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a 
finalização do prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo das demais 
comissões legais, inclusive sob pena de os autos serem encaminhados à 
Procuradoria Geral do Município – PGM para inscrição de débito na 
dívida ativa do Município (art. 152 da Lei n. 605/2001); 
e) Determino o encaminhamento de cópia do presente processo à 
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente e 
Patrimônio Histórico – PRODEMAPH, para providências de sua alçada. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 12 de março de 2021. 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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DECISÃO/SEMMAS N° 020/2021 
 
Processo nº 2013/4933/6208/00105 
Autuado: Nirio Schopan – ME (Terra Brasil) 
Assunto: Reanálise 
 
a) Adoto os termos e fundamentos jurídicos do PARECER N. 
555/2018/ASJUR/SEMMAS, com base nas informações de ratificação 
contidas no DESPACHO/SEMMAS/ASJUR N. 29/2021, que passam a 
fazer parte integrante desta Decisão, independente de transcrição; 
b) Declaro a prescrição do Auto de Interdição n. 003985/2013, dos Autos 
de Infração n. 06300/2013 e 05352/2014 e os consequentes 
arquivamentos; 
c) Determino o encaminhamento dos autos do processo à DCA para 
notificar o autuado do inteiro teor deste Parecer e, em ato contínuo, 
proceda nova fiscalização a fim de identificar se ainda há a prática da 
infração. 
 

Publique – se, Notifique – se e Cumpra – se. 
 

Manaus, 23 de março de 2021. 

 
 
 
 

CONDOMINIO RESIDENCIAL MAESTRO CLAÚDIO SANTORO torna 
público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação 
nº 38/2001 9ª Renovação sob protocolo nº AMA2000048251, que 
autoriza a Atividade Complexo habitacional e similares, com finalidade 
de Condomínio Residencial Multifamiliar – “MAESTRO CLÁUDIO 
SANTORO”, com validade até 24/03/2022, sito na Av. Alameda Alaska 
nº 233 - PONTA NEGRA - Manaus - AMAZONAS. 
 
 
 
 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL 
DE  LIMPEZA  URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 028/2021 – GS/SEMULSP 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no 

exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do art. 128 da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de descentralizar e 

otimizar as atividades administrativa desta Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana - SEMULSP. 

 
CONSIDERANDO o art. 25, inciso III do Decreto nº. 2583, 

de 23 de outubro de 2013, que DISPÕE sobre o Regimento Interno da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMULSP, e dá 
outras providências. 

 
RESOLVE: 

 
I - DELEGAR poderes ao SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE GESTÃO, servidor ALTERVI DE SOUZA MOREIRA, Matrícula 
137.075-8, conforme nomeação publicada no DOM Edição nº. 5002, 
página 6 Caderno I, em 06/01/2021, para assinar todo e qualquer 
documento administrativo e ordenar as despesas do organismo desta 
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP. 

 
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a contar de 05/03/2021. 
 

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

Manaus, 26 de março de 2021. 

 
 
 
 
Processo nº 2021.21000.21006.0.000054 
Interessado: Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP 
Assunto: Inexigibilidade de Licitação. 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Considerando o teor do processo 
nº. 2021.21000.21006.0.000054; 

Considerando o Parecer Jurídico nº. 029/2021-
ASJUR/SEMULSP; 

Fica declarada a Inexigibilidade de Licitação, com 
fundamento no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº. 8666/93, para 
“Contratação de serviço de assinatura do periódico Jornal Diário do 
Amazonas”, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana – SEMULSP, junto à empresa EDITORA ANA CÁSSIA 
LTDA., CNPJ nº. 04.816.658/0001-27, concordante com especificações 
do Projeto Básico e Nota de Dotação nº. 2021ND00339, emitida em 
22.03.2021, no valor total de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), 
Evento: 200084; Unidade Orçamentária: 38101; Fonte de Recurso: 
01000; Programa de trabalho: 15.122.0011.2011; Natureza da Despesa: 
33.90.39.01; conforme Processo SIGED nº. 2020.21000.21006. 
0.000054. 

À consideração do Senhor Subsecretário Municipal de 
Gestão, para fins de ratificação. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 

Pelo exposto acima, ratifico nos termos do artigo 26, da Lei 
nº. 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo 
SIGED nº. 2020.21000.21006.0.000054. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviço de Locação 
nº. 011/2021-SEMULSP, celebrado em 19.03.2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP e a empresa TERPAV 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI. 
3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se 
a executar para a CONTRATANTE: serviço de locação de 03 (três) 
veículos - Caminhão Pipa, sendo: 01 (um) veículo com potência 
mínima de 310cv, ano de fabricação a partir de 2019/2020, movido a 
diesel, capacidade mínima do tanque para 18.000 (dez mil) litros, e  02 
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(dois) veículos com potência mínima 180cv, ano de fabricação a partir 
de 2010, movido a diesel, capacidade mínima do tanque para 10.000 
(dez mil) litros e ambos com bomba de sucção, mangueira medindo no 
mínimo 30 m de comprimento, direção hidráulica, tacógrafo, sirene de ré, 
todos os equipamentos obrigatórios, com motorista, ajudante, 
combustível, fornecimento de água e manutenção total por conta da 
CONTRATADA, destinados ao enfrentamento da Covid-19, atendendo 
de maneira emergencial às necessidades da Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana – SEMULSP, conforme Projeto Básico. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 322.301,70 (trezentos e vinte e dois mil, 
trezentos e um reais e setenta centavos). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 
Contrato foram empenhadas à conta da seguinte Dotação: Unidade 
Orçamentária: 38101; Evento: 400091; Programa de Trabalho: 
15.305.0151.1096.0000; Fonte de Recurso: 01000001; Natureza da 
Despesa: 33903911; tendo sido emitida em 01.03.2021 a Nota de 
Empenho nº. 2021NE00180 no valor total de R$ 322.301,70 (trezentos e 
vinte e dois mil, trezentos e um reais e setenta centavos). 
7. FUNDAMENTO: Este Termo de Contrato decorre     do Despacho 
autorizativo do Senhor Subsecretário Municipal de Gestão, às fls. 03, C.I 
nº. 010/2021-GESUBOP/SEMULSP, Processo Administrativo 
nº. 2021.21000.21006.0.000015 – SIGED, Parecer nº. 017/2021-
ASJUR/SEMULSP e Projeto Básico, que passam a fazer parte do 
presente instrumento. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será de 90 (noventa) dias, 
retroagindo seus efeitos com vistas a dar efetivo cumprimento a partir de 
06.01.2021 até 05.04.2021. 
 

Manaus, 19 de março de 2021. 
 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviço de Locação 
nº. 013/2021-SEMULSP, celebrado em 19.03.2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria 
Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP e a empresa TERRA 
SÓLIDA LTDA. 
3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se 
a executar para a CONTRATANTE: serviço de locação de 02 (dois) 
veículos - Caminhão Pipa, onde cada veículo possui: potência mínima de 
180cv, ano de fabricação a partir de 2010, movido a diesel, capacidade 
mínima do tanque para 10.000 (dez mil) litros, com bomba de sucção, 
mangueira medindo no mínimo 30 m de comprimento, direção hidráulica, 
tacógrafo, sirene de ré, todos os equipamentos obrigatórios, com 
motorista, ajudante, combustível, fornecimento de água e manutenção 
total por conta da CONTRATADA, destinados ao enfrentamento da 
Covid-19, atendendo de maneira emergencial às necessidades da 
Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – SEMULSP, conforme Projeto 
Básico. 
4. VALOR GLOBAL: R$ 216.540,00 (duzentos e dezesseis mil e 
quinhentos e quarenta reais). 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 
Contrato foram empenhadas à conta da seguinte Dotação: Unidade 
Orçamentária: 38101; Evento: 400091; Programa de Trabalho: 
15.305.0151.1096.0000; Fonte de Recurso: 01000001; Natureza da 
Despesa: 33903911; tendo sido emitida em 26.02.2021 a Nota de 
Empenho nº. 2021NE00179 no valor total de R$ 144.360,00 (cento e 
quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais), em favor da 
empresa TERRA SÓLIDA LTDA, remanescendo o valor de R$ 72.180,00 
(setenta e dois mil e cento e oitenta reais) a ser empenhado no restante da 
contratação. 
7. FUNDAMENTO: Este Termo de Contrato decorre do Despacho 
autorizativo do Senhor Subsecretário Municipal de Gestão, às fls. 02, C.I 

nº. 025/2021-GESUBOP/SEMULSP, Processo Administrativo 
nº. 2021.21000.21006.0.000023 – SIGED, Parecer nº. 018/2021-
ASJUR/SEMULSP e Projeto Básico, que passam a fazer parte do 
presente instrumento. 
6. PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será de 90 (noventa) dias, 
retroagindo seus efeitos com vistas a dar efetivo cumprimento a partir de 
07.01.2021 até 06.04.2021. 
 

Manaus, 19 de março de 2021. 
 

 
 
 
 

INSTITUTO  MUNICIPAL  DE 
PLANEJAMENTO  URBANO 

 
 

PORTARIA Nº 047/2021-GPRES/IMPLURB 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB, no exercício da 
competência que lhe confere o inciso II do art. 128 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de consolidar o Plano 

Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e suas leis complementares, bem 
como as alterações ocorridas nos anos de 2016 e 2019, e a necessidade 
de atualizar os mapas temáticos nelas inseridas. 
 

RESOLVE: 
 

I – INSTITUIR Comissão para Revisão e Consolidação da 
Legislação Urbanística de Manaus; 

 
II – DESIGNAR os servidores abaixo identificados para 

comporem a Comissão instituída no item I desta Portaria; 
 

NOME CARGO FUNÇÃO 
Claudemir José Andrade Vice-Presidente Coordenador 
Pedro Paulo Barbosa Cordeiro Diretor de Planejamento Membro 
Jeane da Rocha Mota Diretora de Operações Membro 
Camila Verçosa Saraiva Assessor Técnico II Membro 
Islane Rodrigues de Souza Engenheira Civil Membro 
Humberto Campos Bonates da Silva Assessor Técnico II Membro 
Gabriel Eyvin Barbosa Grijó Assessor II Membro 

 
III – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentação do relatório conclusivo, prorrogável por igual período; 
 
IV – ESTABELECER que a prestação de serviços seja 

considerada relevante, não remunerada; 
 
V – Esta Portaria entrará em vigor a contar de 29-03-2021. 
 
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
Manaus, 29 de Março de 2021. 
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INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  MOBILIDADE URBANA 

 
 

PORTARIA Nº. 057/2021 – GAB/IMMU 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL 
DE MOBILIDADE URBANA - IMMU, no exercício da competência que 
lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO c/c o 
Decreto de 01 de janeiro de 2021. 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei federal 
nº 8.666/93; 

 

CONSIDERANDO o Contrato nº. 005/2018, celebrado 
entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU e a Empresa R 
SCOTTI COM. DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LTDA-EPP, cujo objeto 
é a locação, manutenção preditiva e corretiva de um sistema de 
comunicação de voz e dados via rádio híbrido(analógico/digital), 
conforme Termo de referência da contratação, para atender às 
necessidades do IMMU; 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para 
acompanhar, fiscalizar e atestar as notas fiscais, faturas e/ou recibos, 
referentes à execução do contrato nº. 005/2018 e seus termos aditivos: 
 

GESTOR DO CONTRATO 
NOME MATRÍCULA 

PAULA GEYSA SOUZA DUTRA 011.191-0A 
FISCAIS TITULARES 

NOME MATRÍCULA 
JORGE EDUARDO SANTOS PENEDO 012.391-9B 
SANDRO MOACIR CORREIA DE ARAÚJO 011.083-3A 
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS 012.360-9A 

FISCAIS SUPLENTES 
NOME MATRÍCULA 

JORGE HENRIQUE VIEIRA NARANJO 012.133-9A 
ROOSIVELT VIANA DOS REIS 011.197-0A 
NILSON TEIXEIRA DOS SANTOS 011.703-0A 

 
II – ESTABELECER que durante o impedimento de 

qualquer fiscal titular, respondam os suplentes pelas atribuições desta 
Portaria; 

 
III – CONVALIDAR que este ato retroage seus efeitos para 

01 de janeiro de 2021; 
 

IV – REVOGAR as disposições em contrário. 
 

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

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Mobilidade Urbana – IMMU, Manaus 25 de março de 2021. 

 
 
 
 

MANAUS PREVIDÊNCIA 

 
 

PORTARIA N.º 144/2021 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, 
na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.419, de 29-03-

2019, que reestrutura a Manaus Previdência – MANAUSPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município 
de Manaus e o art. 15, que destaca a composição do Comitê de 
Investimentos (COMINV); 

CONSIDERANDO o Memorando nº 003/2021 – 
COMINV/MANAUS PREVIDÊNCIA, 

 
CONSIDERANDO a Ata da Terceira Reunião Ordinária de 

2021 do Conselho Municipal de Previdência (CMP), ocorrida em 11-03-2021, 
 

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do 
Processo nº 2021.17848.17917.0.000266 (Volume 1) SIGED, 
 

RESOLVE: 
 

I – CONSIDERAR DISPENSADOS, a contar de 01-04-
2021, os membros abaixo identificados das funções que exercem no 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMINV, mandato relativo ao biênio 
de 01-04-2019 a 01-04-2021: 
 

NOME FUNÇÃO 
CAIO CESAR ANDRADE MEMBRO TITULAR 
CAROLINNE NUNES DOS SANTOS MEMBRO TITULAR 
SUANI DOS SANTOS BRAGA REPRESENTANTE DO COFIS 

 
II – CONSIDERAR DESIGNADOS, a contar de 01-04-

2021, os senhores abaixo identificados para exercerem funções no 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMINV, mandato relativo ao biênio 
de 01-04-2021 a 01-04-2023: 
 

NOME FUNÇÃO 
CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES MEMBRO TITULAR 
EDUARDO ALVES MARINHO MEMBRO TITULAR 
ELI CAMILO CUSTÓDIO REPRESENTANTE DO COFIS 

 
III – CONSIDERAR RECONDUZIDOS, a contar de 01-04-

2021, os membros abaixo identificados no exercício de suas funções que 
exercem do COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMINV, mandato 
relativo ao biênio de 01-04-2021 a 01-04-2023: 
 

NOME FUNÇÃO 
JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES MEMBRO TITULAR 
FERNANDO KRICHANÃ DOS SANTOS MEMBRO TITULAR 
MARCELO MAGALDI ALVES REPRESENTANTE DO CMP 

 
IV – CONSOLIDAR a composição do COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS – COMINV, mandato relativo ao biênio de 01-04-2021 
a 01-04-2023, na forma do Anexo Único desta Portaria. 
 

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

Manaus, 29 de março de 2021 

 
ANEXO ÚNICO 

 
NOME FUNÇÃO 

MARCELO MAGALDI ALVES REPRESENTANTE DO CMP 
ELI CAMILO CUSTÓDIO REPRESENTANTE DO COFIS 
CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES MEMBRO TITULAR 
EDUARDO ALVES MARINHO MEMBRO TITULAR 
FERNANDO KRICHANÃ DOS SANTOS MEMBRO TITULAR 
JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES MEMBRO TITULAR 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 001/2021 – CONCURSO-
PRÊMIO MANAUS 2021 – ZEZINHO CORRÊA, NA FORMA ABAIXO: 

 
 

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-
MANAUSCULT, através de seu Diretor-Presidente, o Senhor ALONSO 
OLIVEIRA DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada 
nº 25, de 31 de julho de 2013, Lei nº 1.975, de 29 de abril de 2015, 
Decreto de 1º de janeiro de 2021, art. 22, IV, da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, Parecer Jurídico nº 07/2021 de 26.03.2021, torna 
público o presente aditivo ao Edital nº 01/2021-CONCURSO-PRÊMIO 
MANAUS 2021 – ZEZINHO CORRÊA, com alterações das seguintes 
disposições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL 
NOS ÂMBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, FGTS E 
TRABALHISTA, PELOS PROPONENTES PESSOAS JURÍDICAS E DA 
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES 
PESSOA JURÍDICA – PJ ABERTAS EM BANCOS DIGITAIS. 
 

Pelo presente termo aditivo, altera-se a cláusula 5, subitem nº 5.2.3. – 
Pessoa Jurídica, do Edital nº 001/2021, para a inclusão das seguintes 
disposições: 
 

Parágrafo Quinto: A entrega dos documentos relacionados no subitem 
nº 5.2.3. – Pessoa Jurídica, alíneas “g”, “h, “i”, “j” e “k”, será exigida 
somente dos proponentes que tiverem seus projetos aprovados pela 
Comissão de Seleção (etapa 2), quando será concedido prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação do 
resultado dos projetos selecionados no Diário Oficial do Município-DOM. 
 

Parágrafo Sexto: No que tange à vedação prevista na alínea “d” do 
dispositivo acima, serão aceitas contas correntes abertas em bancos 
digitais em nome do titular proponente pessoa jurídica, devendo constar, 
no comprovante bancário ou cópia do contrato de abertura da conta 
corrente, o dígito verificador da agência bancária, bem como da conta 
corrente. Na ausência do dígito verificador no documento probatório, o 
proponente deverá apresentar informação complementar do número 
(dígito verificador) da agência, ensejando o impedimento do recebimento 
do prêmio em caso de não apresentação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO 
DE CONTAS CORRENTES PESSOA FÍSICA – PF ABERTAS EM 
BANCOS DIGITAIS. 
 

Pelo presente, altera-se a cláusula 5, subitem 5.2.2 – Proponentes 
Pessoas Físicas. 
 

Parágrafo Quinto: No que tange à vedação prevista na alínea “d” do 
dispositivo acima, serão aceitas contas correntes abertas em bancos 
digitais em nome do titular proponente pessoa física, devendo constar, 
no comprovante bancário ou cópia do contrato de abertura da conta 
corrente, o dígito verificador da agência bancária, bem como da conta 
corrente. Na ausência do dígito verificador no documento probatório, o 
proponente deverá apresentar informação complementar do número 
(dígito verificador) da agência, ensejando em caso de não apresentação 
o impedimento do recebimento do prêmio. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO PRAZO INICIALMENTE 
CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 

Considerando as alterações acima dispostas, concede-se o prazo de 
mais 5 (cinco) dias úteis a contar do prazo final inicialmente concedido, 
item 3, subitem 3.1, para apresentação de propostas e demais 
documentos exigidos no edital nº 001/2021. 
 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais disposições 
contidas no Edital nº 001/2021-– CONCURSO-PRÊMIO MANAUS 2021-
– ZEZINHO CORRÊA, não expressamente modificadas através do 
presente aditivo. 

Manaus, 23 de março de 2021. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de 
Vigência ao Termo de Colaboração n.º 001/2020, cuja celebração 
ocorreu em 4/2/2020; 
2. PARCEIROS: O Município de Manaus através da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult e a organização da sociedade 
civil ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO; 
3. OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Termo de 
Colaboração n.º 001/2020, celebrado em 4/2/2020, especificamente 
referente à execução da 5.ª etapa, para prorrogação de vigência por 
mais três (03) meses, no período de 5/4/2021 a 4/7/2021, quando serão 
ofertados 10 (dez) cursos, sendo 05 (cinco) no turno matutino e 05 
(cinco) no turno vespertino, com até 25 (vinte e cinco) alunos por turma, 
de acordo com o estabelecido no plano de trabalho. 
4. DA MOSTRA ARTÍSTICA E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Será realizada 01 (uma) mostra artística ao final da 5.ª etapa do projeto, 
na qual todos os parceiros envolvidos serão previamente comunicados 
para que possam visualizar em plataformas digitais ou presencialmente, 
de acordo com o estabelecido no plano de trabalho. 
5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução será de três (03) 
meses, iniciando em 5/4/2021 e finalizando em 4/7/2021, podendo ser 
prorrogado por conveniência das partes. 
6. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente 
ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Termo de 
Colaboração ora aditado, que não tenham sido implícita ou 
explicitamente modificadas por este Termo Aditivo. 
 

Manaus, 24 de março de 2021. 

 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

PORTARIA N° 10/2021 – FMC/CONCULTURA 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CULTURA – CONCULTURA, no exercício das prerrogativas que lhe 
outorga o inciso II do artigo 128, da Lei orgânica do Município de Manaus, 
bem com Decreto de 6 de janeiro de 2021, DOM, Edição 5002, e; 

 
CONSIDERANDO que cabe à CONCULTURA, nos termos 

do disposto nos artigos 58, inciso III, 67 e 73 da Lei 8.666/93, 
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados; 

 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter 
fiscal formalmente designado durante toda vigência dos contratos por si 
celebrados; 

 

CONSIDERANDO Extrato, referente ao Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2020, publicado no 
DOM nº 5062, página 34, de 26 de março de 2021; 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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RESOLVE: 
 

I – CONSTITUIR, a contar de 10 de março de 2021, a 
comissão para acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato 
nº 001/2020, FMC/CONCULTURA e M. L. NASCIMENTO – EPP, cujo 
objeto é a prestação de serviços de LOCAÇÃO de 1 (um) veículo, tipo 
popular, motor 1.0, potência mínima de 80cv, ano/modelo a partir de 2020, 
combustível flex, capacidade para 5 passageiros, 5 portas, sendo 1 porta-
malas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, CD 
player, rádio AM/FM, sem motorista e sem combustível, com manutenção 
total por conta da contratada, com seguro total por conta da contratada, em 
conformidade com as especificações do Termo de Referência e publicação 
do Extrato do contrato no DOM 5062, página 34, de 26 de março de 2021, 
composta pelos servidores abaixo relacionados. 
 

GESTOR DO CONTRATO: 
1.  Wallace Henrique Soares de Carvalho – Mat. 107.953-0D 
 

RESPONSABILIDADES DO GESTOR DE CONTRATO: 
 Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização, bem como os 
atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 
documentação para formalização dos procedimentos que envolvam a 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de 
sanções, extinção dos contratos, dentre outros, conforme diretrizes 
definidas pelo titular da Pasta; 
 Nos casos de aditivo de alteração ou reequilíbrio, acompanhar as        
tratativas, verificando os valores dos itens contratados. 
 

FISCAIS DO CONTRATO: 
1. Magali Silva Gomes – Mat. 125.621-1B 
2. Márcia Leal Ferreira – Mat. 118.359-1H 
3. Lidiane da Cruz Ferreira – Mat. 137.755-8A 
4. Cristóvão Nonato da Silva – Mat. 117.709-5B (Suplente) 
 

RESPONSABILIDADES DOS FISCAIS DE CONTRATO: 
 Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas 
e pela qualidade dos serviços prestados ao FMC/CONSULTURA; 
 Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e 
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento 
contratual e instrumento convocatório; 
 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços contratadas; 
 Indicar eventuais glosas das faturas. 
 

II – DETERMINAR que na situação de impedimento do 
Gestor do Contrato, um dos fiscais assumirá as respectivas funções 
relativas à Gestão, mediante despacho do titular da Pasta, e em eventual 
impedimento de um dos fiscais, o Gestor do Contrato assumirá as 
funções inerentes à fiscalização. 

 
III – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso I desta 
Portaria, para fins de acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato; 

 
IV – CONVALIDAR que o aditivo teve início no dia 5 de 

março de 2021. 
 

Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, 
 

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

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 
 

 
PORTARIA N° 11//2021 – FMC/CONCULTURA 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA – CONCULTURA, no exercício das prerrogativas que lhe 
outorga o inciso II do artigo 128, da Lei orgânica do Município de Manaus, 
bem com Decreto de 6 de janeiro de 2021, DOM, Edição 5002, e; 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 15, inciso V, § 8º da 
Lei 8.666/93; 

 

CONSIDERANDO que cabe à CONCULTURA, nos termos 
do disposto nos artigos 58, inciso III, 67, 73 ao 76 da Lei 8.666/93; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.728, de 
29/6/2017, publicado no DOM, Edição nº 4065, de mesma data, que 
institui no âmbito das autarquias, fundações e órgãos integrantes do 
Poder Executivo Municipal, o Sistema de Recebimento de Material e o 
Sistema de Estoque de Material, disponibilizados na web através do 
endereço eletrônico http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br, que passa a 
ser de utilização obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal, servindo como base para as futuras aquisições; 
 

RESOLVE: 
 

I – INSTITUIR comissão para recebimento e fiscalização 
de compras de materiais e equipamentos, em cumprimento aos termos 
do Decreto acima citado, composta pelos servidores abaixo indicados: 
 

MEMBROS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 
1. Wallace Henrique Soares de Carvalho – Mat. 107.953-0D 
2. Márcia Leal Ferreira – Mat. 11.359-1H 
3. Lidiane da Cruz Ferreira – Mat. 137.755-8A 
4. Cristóvão Nonato da Silva – Mat. 117.709-5B (Suplente) 
 

MEMBROS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO: 
1. Wallace Henrique Soares de Carvalho – Mat. 107.953-0D 
2. Marcia Leal Ferreira – Mat. 11.359-1H 
3. Lidiane da Cruz Ferreira – Mat. 137.755-8A 
4. Cristóvão Nonato da Silva – Mat. 117.709-5B (Suplente) 
 

II – DETERMINAR que na situação de impedimento de um 
dos fiscais o suplente assumirá as funções do mesmo, mediante 
despacho do titular da Pasta. 

 
III – ESTABELECER que serão necessárias, no mínimo 3 

(três) assinaturas, dos servidores mencionados no inciso I desta 
Portaria, para fins de atesto das Notas Fiscais; 

 
IV – CONVALIDAR que este ato retroagirá os seus efeitos 

a contar de 10 de março de 2021. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação. 

 

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

Manaus, 29 de março de 2021. 

 
 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA DE MANAUS, através da SUBCOMISSÃO DE BENS E 
SERVIÇOS COMUNS torna público, para conhecimento dos 
interessados: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 054/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/16330/20696/00012 – UGCM/SEMAD) 
 

OBJETO: Eventual fornecimento de cordão e crachá para atender aos 
órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da 
Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 055/2021-CML/PM 
(Processo n. 2021/16330/20696/00018 – UGCM/SEMAD) 
 

OBJETO: Eventual fornecimento de mobiliário (painel e suporte) para 
atender aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e 
indireta da Prefeitura de Manaus, participantes do Registro de Preços. 
 
Editais disponíveis: a partir do dia 31/03/2021 às 15h. 
Limite para recebimento das Propostas: dia 15/04/2021 às 09h45. 
Início das sessões: dia 15/04/2021 às 10h00. 
 

Maiores informações: 
Os Pregões Eletrônicos serão realizados em sessão 

publica, 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. 

Contato: 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h, e-mail: 
cml.se@pmm.am.gov.br. 
 

Manaus, 29 de março de 2021. 

 

Publicações Diversas 
 
 
CIAGRAM PORTOS E NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n°. 201/18-02, 
que autoriza a operação de um Porto Rodofluvial de carga e descarga 
com armazenamento de grãos, dotado de cais flutuante e de estrutura 
de atracação para amarração de comboios graneleiros em ancoragem 
em feixe de vigas enterradas em uma área de 3,4 ha, localizada na Rua 
01, s/n°, Quadra E, Lote 2, Setor Industrial, no município de Humaitá-
AM, para Infraestrutura Portuária- Porto Fluvial, com validade de 05 
anos. 
 
 
 
 
 
 
 
JR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  torna público que 
recebeu do IPAAM, a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA N° 004/2021, que 
autoriza a perfuração de poço tubular para captação de água 
subterrânea, localizada na Av. Jacira Reis, nº 780, Chapada, nas 
coordenadas geográficas 03°05’43,021’’S e 60°02’30,340’’W, Manaus-
AM, para Perfuração de poço tubular, com validade de 30 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença Prévia nº006/20 1ª Alteração, que autoriza a 
realização de estudos ambientais, aprovando a localização e concepção 
do empreendimento, atestando sua viabilidade ambiental com vista à 
implantação de uma tubovia, interligando o Terminal Flutuante/Base 
Terrestre, e um tanque para armazenar 150.000,00m³ de Gás Natural 
Liquefeito – GNL., localizada na Margem esquerda do Rio Amazonas, 
Rua Carlos Henrique Mohering, n° 1300, Jauary II, Itacoatiara-AM, para 
Comércio Atacadista, com validade de 320 dias. 
 
 
 

 

 



 

Manaus, segunda-feira, 29 de março de 2021
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BALANÇOS 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 
 
 
 Prefeitura Municipal de Manaus                 

BALANÇO FINANCEIRO 
                    
 Órgão: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER              
 Unidade Gestora: 260101 - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer              
 Gestão: 00001 - Administração Direta              
                    
                    

BALANÇO FINANCEIRO 

Exercício: 2020 Data de Emissão: 25/03/2021 - 9:20 

INGRESSOS DISPÊNDIOS 

ESPECIFICAÇÃO 
EXERCÍCIO   EXERCÍCIO  

ESPECIFICAÇÃO 
EXERCÍCIO EXERCÍCIO 

ATUAL ANTERIOR  ATUAL   ANTERIOR 

              

Receita Orçamentária (I) 975.960,52 1.654,00 Despesa Orçamentária (VI) 7.625.602,15 18.297.225,14 

Ordinária 0,00 0,00 Ordinária 6.113.975,08 18.283.490,60 

Vinculada 975.960,52 1.654,00 Vinculada 1.511.627,07 13.734,54 

Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 

Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 

Recursos Vinculados à Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 

Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS 0,00 0,00 Recursos Destinados à Previdência Social RGPS 0,00 0,00 

Recursos Vinculados à Assistência Médica do 
Servidor Público 0,00 0,00 Recursos Destinados à Assistência Médica do Servidor Público 0,00 0,00 

Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 

Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 1.511.627,07 13.734,54 

Transferências Financeiras Recebidas (II) 8.938.675,27 20.011.781,93 Transferências Financeiras Concedidas (VII)   0,00 226,53 

Transferências Recebidas para Execução 
Orçamentária 1.112,77 62.054,08 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 0,00 226,53 

Transferências Recebidas Independentes da 
Execução Orçamentária 

8.937.562,50 19.949.727,85 Transferências Concedidas Independentes da Execução 
Orçamentária 

0,00 0,00 

Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte 
para RPPS 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS 0,00 0,00 

Recebimentos Extra-Orçamentários (III) 972.915,94 3.903.479,37 Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)   3.339.480,53 5.549.887,93 

Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 185.473,34 Pagamentos de Restos a Pagar Processados   218.682,63 658.370,51 

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 1.353.998,74 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  844.103,10 2.553.791,11 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 972.915,94 2.364.007,29 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   1.223.536,36 2.337.726,31 

Aplicação do RPPS 0,00 0,00 Aplicação do RPPS  0,00 0,00 

(-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação 0,00 0,00 (-) Ajuste de perdas de Investimentos e Aplicação 0,00 0,00 

Incorporação de Saldos Financeiros 1.051.658,14 0,00 Desincorporação de Saldos Financeiros   1.053.158,44 0,00 

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 77.530,95 7.955,25 Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)   0,00 77.530,95 

Caixa e Equivalente de Caixa 63.703,89 222,34 Caixa e Equivalente de Caixa  0,00 63.703,89 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.827,06 7.732,91 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   0,00 13.827,06 

TOTAL (V) = ( I + II + III + IV) 10.965.082,68 23.924.870,55 TOTAL (X) = ( VI +  VII + VIII + IX ) 10.965.082,68 23.924.870,55 

                    

ESPECIFICAÇÃO 

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR   

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA     

DEDUÇÕES DA 
RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA 
SALDO  

RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA 

DEDUÇÕES DA 
RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA 
SALDO 

  
(a) (b) (c) = (a-b) (d)  (e) (f) = (d-e)   

ORDINÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

VINCULADA 975.960,52 0,00 975.960,52 1.654,00 0,00 1.654,00   

Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Recursos Vinculados à Previdencia Social RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Recursos Vinculados à Assistência Médica do 
Servidor Público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Recursos Vinculados à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Outras Destinações de Recursos 975.960,52 0,00 975.960,52 1.654,00 0,00 1.654,00   

TOTAL 975.960,52 0,00   975.960,52 1.654,00 0,00 1.654,00   
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS 
 
                     Prefeitura Municipal de Manaus   Administração Financeira 

        Integrada 
          

a. Quadro Principal   Dados até Dezembro de 2020 

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS  

          
BALANÇO FINANCEIRO 

        EXERCÍCIO: 2020 
        Em R$ 

INGRESSOS 

  
Nota 

Exercício 
Atual    

Exercício 
Anterior  

       

Receita Orçamentária (I)   52.603.804,89  86.979.990,64 

   Ordinária   2,58  6,25 

   Vinculada   52.603.802,31  86.979.984,39 

      Recursos Vinculados à Educação   0,00  0,00 

      Recursos Vinculados à Saúde   0,00  0,00 

      Outras Destinações de Recursos   0,00  86.979.984,39 

Transferências Financeiras Recebidas (II)   45.460.857,34  102.091.134,24 

   Transferências Recebidas para Execução Orçamentária   0,00  0,00 

   Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária   45.460.857,34  102.091.134,24 

   Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS   0,00  0,00 

Recebimentos Extraorçamentários (III)   33.336.847,83  59.511.748,81 

   Inscrição de Restos a Pagar Processados   0,00  1.995.429,50 

   Inscrição de Restos a Pagar Não Processados   0,00  198.039,02 

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   33.335.700,20  54.602.420,77 

   Incorporação de Saldos Financeiros   1.147,63  2.715.859,52 

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)   2.760.754,14  3.847.473,90 

   Caixa e Equivalente de Caixa   2.759.210,94  3.845.930,70 

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   1.543,20  1.543,20 

TOTAL (V) = ( I + II + III + IV)   134.162.264,20  252.430.347,59 

        EXERCÍCIO: 2020 
        Em R$ 

DISPÊNDIOS 

  
Nota 

Exercício 
Atual   

Exercício 
Anterior 

Despesa Orçamentária (VI)   43.224.152,17  104.113.022,46 

   Ordinária   4.338.839,39  14.200.822,93 

   Vinculada   38.885.312,78  89.912.199,53 

      Recursos Destinados à Educação   0,00  0,00 

      Recursos Destinados à Saúde   0,00  0,00 

      Outras Destinações de Recursos   38.885.312,78  89.912.199,53 

Transferências Financeiras Concedidas (VII)   40.841.394,59  88.073.345,06 

   Transferências Concedidas para Execução Orçamentária   2,65  6,18 

   Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária   40.841.391,94  88.073.338,88 

   Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS   0,00  0,00 

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)   50.096.717,44  57.483.225,93 

   Pagamentos de Restos a Pagar Processados   1.995.429,50  153.268,86 

   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados   198.039,02  19.563,80 

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   33.386.719,14  57.310.393,27 

   Desincorporação de Saldos Financeiros   14.516.529,78  0,00 

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)   0,00  2.760.754,14 

   Caixa e Equivalente de Caixa   0,00  2.759.210,94 

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   0,00  1.543,20 

TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX)   134.162.264,20  252.430.347,59 
 

b. Quadro Anexo                 Dados até Dezembro de 2020 

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS  

BALANÇO FINANCEIRO 
                      EXERCÍCIO: 2020 

Em R$ 
  Exercício Atual   Exercício Anterior 

ESPECIFICAÇÃO 
Receita 

Orçamentária 
(a) 

  

Deduções da 
Receita 

Orçamentária 
(b) 

  Saldo               
(c) = (a-b)   

Receita 
Orçamentária 

(d) 
  

Deduções da 
Receita 

Orçamentária 
(e) 

  Saldo               
(f) = (d-e) 

      

   Ordinária 2,58  0,00  2,58  0,00  0,00  0,00 
   Vinculada 75.148.289,01  - 22.544.486,70  52.603.802,31  124.254.449,65  - 37.274.459,01  86.979.990,64 
      Recursos Vinculados à Educação 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
      Recursos Vinculados à Saúde 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
      Outras Destinações de Recursos 75.148.289,01  - 22.544.486,70  52.603.802,31  124.254.449,65  - 37.274.459,01  86.979.990,64 

TOTAL  75.148.289,01  - 22.544.486,70  52.603.804,89  124.254.449,65  - 37.274.459,01  86.979.990,64 
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