Manaus, sexta-feira, 20 de agosto de 2010.

Ano XI, Edição 2511 - R$ 1,00

Poder Executivo
LEI N.º 1.493, DE 20 DE AGOSTO DE 2010.
DISPÕE sobre a doação de produtos
apreendidos e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV da Lei
Orgânica do Município de Manaus.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu
sanciono a seguinte,
L E I:
Art. 1º Findados os prazos para a interposição de
recursos, os produtos apreendidos pelas autoridades competentes
do poder Executivo Municipal serão, sempre que possível,
doados a instituições que prestem assistência ao idoso, à criança
e ao adolescente, declaradas, na forma da Lei, como de utilidade
pública.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo
aos produtos cuja apreensão seja objeto de disciplina específica.
Art. 2º Não será permitido às instituições beneficiadas, nos
termos desta Lei, a comercialização de produtos doados, salvo com
autorização do órgão competente.
Parágrafo único. A comercialização dos produtos doados
sem autorização do Poder Público ensejará o cancelamento do título de
utilidade pública da entidade infratora, sem prejuízo de outras sanções
penais e administrativas cabíveis.
Art. 3º O Poder Executivo Municipal, por meio de ato
normativo próprio, estabelecerá os critérios e o procedimento para a
doação e indicará o órgão competente para dar cumprimento ao disposto
nesta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Manaus 20 de agosto de 2010.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO
que,
nº 2010/2207/2887/03417, resolve

consta

no

Processo

ALTERAR a composição da Comissão Técnica de
Planejamento e Controle Urbano – CTPCU, conforme especificado:

DISPENSAR
NOME

REPRESENTAÇÃO

FUNÇÃO

JEANE DA ROCHA MOTA

IMPLURB

SUPLENTE

DESIGNAR
NOME

REPRESENTAÇÃO

FUNÇÃO

LUIZA LACERDA FILGUEIRA

IMPLURB

SUPLENTE

Manaus 20 de agosto de 2010.
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o n.º 2010/1190/6022/00126, de 19.04.2010,

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o n.º 2010/11217/11230/00239, de 01.07.2010,

RESOLVE:

RESOLVE:

APOSENTAR, com base nos termos do artigo 6º, inciso I,
§ 4º, c/c artigo 31, incisos I a III, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005,
o servidor, AGENOR RODRIGUES MOTA, Auxiliar de Serviços
Municipais, matrícula 073.940-5D, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS,
com os proventos mensais de R$ 648,62 (seiscentos e quarenta e oito
reais e sessenta e dois centavos) discriminados na forma abaixo:

APOSENTAR com base nos termos do artigo 40, § 1º, III,
“a” da Constituição Federal c/c artigo 30, da Lei Municipal n 870, de
21.07.2005, o servidor, JOSÉ BORGES, Motorista de Carros Pesados
B-V-I, matrícula 010.044-7B, do quadro de pessoal da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com os proventos mensais de
R$ 1.535,50 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinqüenta
centavos) discriminados na forma abaixo:

VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – R$ 1.521,74
(um mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – R$ 1.535,50
(um mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinqüenta centavos).

VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40, § 3.º da
Constituição Federal, com redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04 e artigo 55 da Lei Municipal n.º 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007 - R$ 1.379,18 (um
mil trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40, § 3.º da
Constituição Federal, com redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04 e artigo 55 da Lei Municipal n.º 870/05,
alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007 – R$ 1.747,45 (um mil
setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL correspondente
à fração de 6.008/12.775 dias - calculado sobre o valor do Beneficio Médio,
nos termos do artigo 40, § 3.º da Constituição Federal e artigo 57, da
Orientação Normativa SPS n.º 01, de 23.01.07 - R$ 648,62

VALOR DO PROVENTO INTEGRAL, nos termos do artigo
40, § 2.º da Constituição Federal - R$ 1.535,50

Manaus, 20 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o n.º 2010/11217/11230/00237, de 01/07/2010,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

RESOLVE:
APOSENTAR, com base nos termos do artigo 6º, inciso I,
§ 4º, c/c artigo 31, incisos I a III, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005,
o servidor ANTÔNIO RAIMUNDO PASCOAL DE FARIA, Auxiliar de
Serviços Municipais, matrícula 076.659-3C, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com os proventos
mensais de R$ 1.408,51 (um mil quatrocentos e oito reais e
cinqüenta e um centavos) discriminados na forma abaixo:

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o nº.2010/1637/3085, de 17.05.2010,
RESOLVE:
APOSENTAR, com base nos termos do artigo 3º, da
Emenda Constitucional nº. 47/2005, c/c o artigo 51-A da Lei nº. 870, de
21.07.05, a servidora, MARIVETE DO NASCIMENTO SILVA, Assistente
em Saúde 18-D, matrícula 112.260-6A, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com os proventos mensais de
R$ 2.137,05 (dois mil cento e trinta e sete reais e cinco centavos),
discriminados na forma abaixo:

VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – R$ 1.711,40
(um mil setecentos e onze reais e quarenta centavos).
VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40, § 3.º da
Constituição Federal, com redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04 e artigo 55 da Lei Municipal n.º 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007 - R$ 1.753,16 (um
mil setecentos e cinqüenta e três reais e dezesseis centavos).

SUBSÍDIO – Artigo 3º, inciso IX, da Lei nº. 1.222, de 26 de
março de 2008 - R$ 2.137,05 (dois mil cento e trinta e sete reais e
cinco centavos).

VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL correspondente
à fração de 10.514/12.775 dias - calculado sobre o valor da Remuneração
Integral, nos termos do artigo 40, § 2.º da Constituição Federal e artigo 57, da
Orientação Normativa SPS n.º 01, de 23.01.07 - R$ 1.408,51

VALOR DO PROVENTO INTEGRAL
Manaus, 20 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o n.º 2010/1190/6022/00131, de 16.03.2010,

CONSIDERANDO o que no Processo n.º 2010/2207/
2887/03353, resolve

RESOLVE:
APOSENTAR, com base nos termos do artigo 6º, inciso I,
§ 4º, c/c artigo 31, incisos I a III, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005,
o servidor, RAIMUNDO PUREZA RODRIGUES, Auxiliar de Serviços
Municipais, matrícula 068.067-2D, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS,
com os proventos mensais de R$ 570,44 (quinhentos e setenta reais e
quarenta e quatro centavos) discriminados na forma abaixo:

CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem empreendida pelo
senhor ALFREDO PAES DOS SANTOS, Secretário Municipal Finanças
e Controle Interno - SEMEF, que se ausentou do Município no período
de 19 a 21-08-2010, para participar da 3ª. Assembléia Geral Ordinária de
2010 da ABRASF – Associação Brasileira das Secretarias de Finanças
das Capitais, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com ônus para o Erário
Municipal, relativamente às diárias e às passagens aéreas.

VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – R$ 1.521,74
(um mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

Manaus, 20 de agosto de 2010.

VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40, § 3.º da
Constituição Federal, com redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04 e artigo 55 da Lei Municipal n.º 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007 - R$ 1.178,04 (um
mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos).
VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL correspondente
à fração de 6.186/12.775 dias - calculado sobre o valor do Beneficio Médio,
nos termos do artigo 40, § 3.º da Constituição Federal e artigo 57, da
Orientação Normativa SPS n.º 01, de 23.01.07 - R$ 570,44
Manaus, 20 de agosto de 2010.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das
prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o que consta do Processo protocolado
sob o n.º 2010/1190/6022/00132, de 22.06.2010,
RESOLVE:

CONSIDERANDO o que no Processo n.º 2010/2207/
2887/03353, resolve

APOSENTAR, com base nos termos do artigo 6º, inciso I,
§ 4º, c/c artigo 31, incisos I a III, da Lei Municipal nº 870, de 21.07.2005, a
servidora, ROCILDA DA SILVA E SILVA, Auxiliar de Serviços
Municipais, matrícula 067.843-0D, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS, com
os proventos mensais de R$ 694,62 (seiscentos e noventa e quatro
reais e sessenta e dois centavos) discriminados na forma abaixo:

CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem empreendida pelo
senhor ÁTILA ARAUJO BENJAMIN, Subsecretário Municipal da
Receita - SEMEF, que se ausentou do Município no período de 18 a
21-08-2010, para participar da 3ª. Assembléia Geral Ordinária de 2010
da ABRASF – Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das
Capitais, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com ônus para o Erário
Municipal, relativamente às diárias e às passagens aéreas.

VALOR DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – R$ 1.521,74
(um mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).
VALOR DO BENEFÍCIO MÉDIO - Artigo 40, § 3.º da
Constituição Federal, com redação dada pela E.C n.º 41/03, c/c artigo 1º
da Lei Federal nº 10.887/04 e artigo 55 da Lei Municipal n.º 870, de
21.07.05, alterada pela Lei n.º 1.197, de 31.12.2007 - R$ 1.229,56 (um
mil duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta e seis centavos).

Manaus, 20 de agosto de 2010.

VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL correspondente
à fração de 6.186/10.950 dias - calculado sobre o valor do Beneficio Médio,
nos termos do artigo 40, § 3.º da Constituição Federal e artigo 57, da
Orientação Normativa SPS n.º 01, de 23.01.07 - R$ 694,62
Manaus, 20 de agosto de 2010.
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 80, inciso XI da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, resolve

CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 2010/
2207/2887/03448, resolve:

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2010/
2207/2887/03379, resolve

I – CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem empreendida pelo
Senhor FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES, Secretário Municipal de
Saúde/SEMSA, que se ausentou do Município, no período de 17 à 20-082010, para visitar a Fundação para o Remédio Popular – FURP e a
Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de São Paulo/SP, com ônus para o
Erário Municipal, relativamente às diárias e às passagens aéreas.

EXONERAR, a contar de 02-08-2010, com base nos
termos do artigo 103, inciso I, §1º inciso II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), o
Senhor HEILDSON DE OLIVEIRA, do cargo de Assessor II, símbolo
CAD-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA – SEMULSP.

II – CONSIDERAR DETERMINADO que o Senhor
ORESTES GUIMARÃES DE MELO FILHO, Subsecretário Executivo da
SEMSA, responda pelas atribuições do cargo mencionado no item I,
durante o afastamento legal do titular.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do
Município, e
DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 2010/
2207/2887/03437, resolve:

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe outorga o inciso XI do artigo 80, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, resolve

DETERMINAR que o Senhor ADILSON COELHO
CORDEIRO, Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade/SEMMAS, responda, cumulativamente pelas atribuições do
cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMMAS, nos dias 16 e 17-08-2010, durante o afastamento do titular.

NOMEAR, a contar de 02-08-2010, nos termos do artigo 11,
inciso II, da Lei n.º 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Manaus), o Senhor HEILDSON DE OLIVEIRA, para
exercer, no GABINETE CIVIL, o cargo de Assessor I, símbolo CAD-3,
objeto da Lei n.º 1.314 de 04-03-2009, alterada pela Lei n.º 1.410, de
20-01-2010, combinadas com o Decreto n.º 0475, de 08-03-2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 80, inciso XI, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 80, inciso XI, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2010/
2207/2887/03432, resolve:

CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 2010/
2207/2887/03430, resolve

I - EXONERAR, a contar de 16-08-2010, com base no
artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), o
senhor JOÃO ROBERTO DE AZEVEDO NATTRODT, do cargo de
Diretor do Departamento de Tributação, símbolo DAS-3, integrante da
estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E CONTROLE INTERNO - SEMEF.

I - EXONERAR, a contar de 16-08-2010, nos termos do
artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a
Senhora REGINA MARIA DO PRADO BARROS, do cargo de Assessor
I, símbolo CAD-3, integrante da estrutura organizacional da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

II – NOMEAR, a contar de 16-08-2010, nos termos do artigo
11, inciso II, da Lei nº. 1.118, de 1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus), a senhora ANA LUZIA MAQUINÉ
PASCARELI, para exercer o cargo especificado no inciso I deste Decreto,
objeto da Lei nº 1.314, de 04-03-2009, alterada pela Lei nº 1.410, de 20-012010, combinadas com o Decreto nº 0141, de 05-06-2009.

II – NOMEAR, a contar de 16-08-2010, na forma prevista no
inciso II, do artigo 11 da Lei nº. 1.118, de 1º-9-1971 (Estatuto dos
servidores Públicos do Município de Manaus), o Senhor PAULO JOSÉ
BRANCO DA COSTA, para exercer o cargo especificado no inciso I deste
Decreto, objeto da Lei n.º 1.314, de 04-03-2009, alterada pela Lei nº 1.410,
de 20-01-2010, combinadas com o Decreto n.º 0090, de 04-05-2009.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 80, inciso XI, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 80, inciso XI, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 2010/
2207/2887/03462, resolve

CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 2010/
2207/2887/03417, resolve:

I - EXONERAR, a contar de 16-08-2010, nos termos do
artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a
Senhora ANTÔNIA CAMPOS, do cargo de Assessor Técnico II, símbolo
DAS-2, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

I - EXONERAR, a contar de 11-08-2010, com base no
artigo 103, inciso I, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a
servidora MARIA APARECIDA FROZ DA SILVA, do cargo de Diretor de
Área de Operações, símbolo DAS-4, integrante da estrutura
organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E
PLANEJAMENTO URBANO – IMPLURB.

II – NOMEAR, a contar de 16-08-2010, na forma prevista no
inciso II, do artigo 11 da Lei nº. 1.118, de 1º-9-1971 (Estatuto dos
servidores Públicos do Município de Manaus), a Senhora MARLY LUCÍLIA
MENDES, para exercer o cargo especificado no inciso I deste Decreto,
objeto da Lei n.º 1.314, de 04-03-2009, alterada pela Lei nº 1.410, de
20-01-2010, combinadas com o Decreto n.º 0090, de 04-05-2009.

II - NOMEAR, a contar de 11-08-2010, nos termos do artigo 11,
inciso II da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus), a senhora JEANE DA ROCHA MOTA, para exercer o
cargo especificado no inciso I deste Decreto, objeto da Lei nº 1.318, de 16-042009, combinada com o Decreto n.º 0100, de 06-05-2009.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.
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DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício da
competência que lhe confere o artigo 80, inciso XI, da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2010/
2207/2887/03425, resolve:
I - EXONERAR, a contar de 10-08-2010, com base no
artigo 103, inciso I, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a
senhora ANA REGINA PEREIRA DA SILVA, do cargo de Coordenação
e Assessoramento Direto, símbolo CAD-3, integrante da estrutura
organizacional do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS MANAUSMED.
II - NOMEAR, a contar de 10-08-2010 nos termos do artigo
11, inciso II da Lei nº 1.118, de 1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus), a senhora ERYKA COELHO DE
ARAÚJO, para exercer o cargo especificado no inciso I deste Decreto,
objeto da Lei n.º 946, de 20-01-2006, combinada com o Decreto
n.º 0266, de 1º-09-2009.
Manaus, 20 de agosto de 2010.

ERRATA DO DECRETO de 20 de julho de 2010, publicado no DOM
nº. 2488 de 20-07-2010, correspondente a nomeação do Sr. Mauro
Giovanni Lippi, para exercer o cargo de Secretário Municipal, com
exercício na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
ONDE SE LÊ:
...MAURO GIOVANNI LIPPI
LEIA-SE:
... MAURO GIOVANNI LIPPI FILHO
Manaus, 20 de agosto de 2010.
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EXTRATO

GABINETE MILITAR

1. ESPÉCIE: Oitavo Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços celebrado em 30.04.2009.

PORTARIA Nº 059/2010 – GEPES/DAF/GM

2. PARTES: O Município de Manaus, através do Gabinete Militar e os
Senhores do Anexo único.

O SUBSECRETÁRIO-SUBCHEFE DO GABINETE
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS , e

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade conforme anexo
único, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 0086, de 30 de abril de
2009, aos prestadores de serviço, conforme autos do processo
nº 2010/12468/12512/00163.

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.077, de 31/10/95, que
regulamenta a Gratificação do Salário Produtividade, instituída pela Lei
nº 175, de 10/03/93;

4. FUNDAMENTAÇÃO: Decreto nº 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM nº 2195 de 30/04/2009 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº 137/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo
Nº 2010/12468/12512/00160.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Aditivo foram empenhadas sob nº 00100, datado de 26.01.2010, à conta
da seguinte rubrica orçamentária: 0612240022078/319004, Fonte 0100.

RESOLVE
ALTERAR, o percentual do Salário Produtividade para
200% (duzentos por cento), do servidor Gerson de Oliveira Martins,
matricula 062.864-6 C, PNE Guarda Municipal A-II-III, Estatutário,
pertencente ao quadro de pessoal do Gabinete Militar, a contar de 01
de Agosto de 2010.

6. VIGÊNCIA: a contar de 1º/ 07/2010.
Manaus, 01 de julho de 2010.

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

Manaus, 30 de julho de 2010.
Nº
1
2
3
4

Nome
Maria Luciene Fonseca dos Santos
Paulo Coelho Junior
Raimundo Barros dos Santos
Raimundo Adelson Aguiar de Lima

Matrícula
109.897-7 B
091.260-3 D
100.545-6 B
089.016-2 D

Percentual
100%
90%
100%
100%

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Nono Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços celebrado em 30.04.2009.

PORTARIA Nº 064/2010 – GEPES/DAF/GM

2. PARTES: O Município de Manaus, através do Gabinete Militar e os
Senhores do anexo único.

O SUBSECRETÁRIO-SUBCHEFE DO GABINETE
MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128,
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade conforme anexo
único, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 0086, de 30 de abril de
2009, aos prestadores de serviço, conforme autos do processo
nº 2010/12468/12512/00160.

CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo
Nº 2010/12468/12512/00166, em especial, a solicitação formal do
prestador de serviço temporário quanto a sua dispensa.

4. FUNDAMENTAÇÃO: Decreto nº 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM nº 2195 de 30/04/2009 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº 137/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

RESOLVE
DISPENSAR, a pedido, a contar de 13/08/2010, nos
termos do inciso III, do artigo 13 do Decreto nº 4.483, de 23 de fevereiro
de 1999, e nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de
Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o
prestador de serviço temporário Francisco Carlos Vasconcelos, A1
Guarda Municipal, matrícula 094.384-3 E, admitido sob égide do Regime
de Direito Administrativo, junto ao Gabinete Militar.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
Aditivo foram empenhadas sob nº 00100, datado de 26.01.2010, à conta
da seguinte rubrica orçamentária: 0612240022078/319004, Fonte 0100.
6. VIGÊNCIA: a contar de 1º/ 08/2010.
Manaus, 30 de julho de 2010.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 13 de agosto de 2010.

ANEXO ÚNICO
Nº
1
2
3
4
5

7

Nome
Aline Gomes da Silva
Gedson da Silva Souza
Gláucia Morais Nunes
José Carlos da Silva Oliveira
Marcelo Oliveira da Silva

Matrícula
100.291-0 B
082.401-1 E
096.014-4 B
089.018-9 F
100.470-0 B

Percentual
100%
130%
200%
130%
130%

Manaus, sexta-feira, 20 de agosto de 2010
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Processo nº. 2010/2967/3101/00580
Interessado: TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA
Assunto: Inexigibilidade de Licitação

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo
determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

DESPACHO

2. PARTES: O Município de Manaus, através do Gabinete Militar e o
Senhor Francisco Carlos Vasconcelos, A1 Guarda Municipal, matricula
094.384-3 E.

CONSIDERANDO o que consta do Processo n.º 2010/2967/
3101/00580 da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno – SEMEF;
CONSIDERANDO a manifestação n.º 06/2010 da
Subcoordenadora Jurídica do PNAFM, de 26/7/2010;

3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa
do prestador de serviço temporário, com base no inciso III, do artigo 13
do Decreto nº 4.483, de 23 de fevereiro de 1999, e, nos termos da
Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de
Serviços por Tempo Determinado, conforme autos do Processo
nº 2010/12468/12512/00166.

CONSIDERANDO, ainda, o fundamento constante do
inciso II, do art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21/6/1993,
É DECLARADO Inexigível o procedimento licitatório,
referente à contratação da empresa TREIDE APOIO EMPRESARIAL
LTDA, para inscrição de servidores da Prefeitura de Manaus no curso
“Auditoria Governamental”, no valor total de R$ 14.320,00 (Quatorze Mil,
Trezentos e Vinte Reais), a ser realizado no período de 23 a 25 de
agosto de 2010, na cidade de Manaus.

4.FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal do prestador de serviço e
manifestação da Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº 160
e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM e respectivos Despachos.
5. VIGÊNCIA: a contar de 13/08/2010.

À consideração do Senhor Secretário Municipal de
Finanças e Controle Interno, solicitando ratificação.

Manaus, 13 de agosto de 2010.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei
8.666/93, de 21/6/1993, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
Processo nº 2010/2967/3101/00580.
Manaus, 20 de agosto de 2010.

Processo nº. 2010/2967/3101/00577
Interessado: TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta do Processo n.º 2010/2967/
3101/00577 da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno – SEMEF;
CONSIDERANDO a manifestação n.º 05/2010 da
Subcoordenadora Jurídica do PNAFM, de 26/7/2010;
CONSIDERANDO, ainda, o fundamento constante do
inciso II, do art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21/6/1993.
É DECLARADO Inexigível o procedimento licitatório,
referente à contratação da empresa TREIDE APOIO EMPRESARIAL
LTDA, para inscrição de servidores da Prefeitura de Manaus no curso
“Como Planejar, Licitar, Administrar e Fiscalizar a Contratação de Bens e
Serviços na Administração Pública”, no valor total de R$ 29.100,00
(Vinte e Nove Mil e Cem Reais), a ser realizado no período de 23 a 25
de agosto de 2010, na cidade de Manaus.
À consideração do Senhor Secretário Municipal de
Finanças e Controle Interno, solicitando ratificação.
Manaus, 20 de agosto de 2010.

Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei
8.666/93, de 21/6/1993, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
Processo nº 2010/2967/3101/00577.
Manaus, 20 de agosto de 2010.
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PORTARIA Nº 344/2010 - SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 425/2010 –
MANAUSTUR/GDP/PMM, de 02.08.2010,

PORTARIA Nº 341/2010-SEMAD
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei
Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o que consta do Ofício nº 941/2010 –
DPP/GP/FDT, de 10.08.2010,

RESOLVE:
CEDER à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EVENTOS E
TURISMO, pelo prazo de doze meses, a partir de 01.08.2010, com ônus
para ambos os órgãos, o servidor RUIMAR DE SOUZA, Agente
Administrativo A-III-II, matrícula 081.751-1 D, do quadro de pessoal da
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.

RESOLVE:
PRORROGAR, pelo prazo de doze meses, a contar de
04.08.2010, com ônus para o órgão de origem, a cessão da servidora
JUSSARA CÉLIA MOTA DOS SANTOS, Psicólogo A-XI-II, do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Administração para a
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS”, objeto da
Portaria nº 205/2010-SEMAD, de 14 de maio de 2010, publicada no
DOM nº 2447, de 18.05.2010.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2010.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PORTARIA Nº 342/2010 - SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
convoca os candidatos classificados na forma abaixo, aprovados no
Concurso Público, Edital n.º 001/2010, para provimento de cargos e
formação de cadastro de reserva para o quadro de servidores da
Prefeitura de Manaus, homologado através do Decreto de 20/07/2010,
republicado no DOM n.º 2505, de 12/08/2010, a comparecerem, a partir
de 24/08/2010, na Secretaria Municipal de Administração, à Rua São
Luís, nº 416 - Adrianópolis, 1º andar, sala 100, das 8h às 13h, para
orientação quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de
pré-requisitos, informando que o período para posse nos cargos será de
30 dias, a partir da publicação do Decreto de Nomeação no Diário Oficial
do Município.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no
exercício da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei
Orgânica do Município, combinada com o Decreto nº 0055, de 20.03.2009,
CONSIDERANDO o que consta da Comunicação Interna
nº 203-DSTI/SEMAD, de 18.08.2010,
RESOLVE:
DETERMINAR que os servidores adiante identificados,
respondam pelas atribuições das Funções Gratificadas especificadas,
integrantes da estrutura operacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, no período de 09.08.2010 a 09.02.2011, com direito
à percepção das vantagens inerentes ao exercício das funções, durante
o impedimento legal das titulares Lucimara do Socorro Caldas Pinto e
Michele Maria Araújo Monteiro, pelos motivos expostos abaixo:

Manaus, 20 de agosto de 2010.

MICHELE MARIA ARAÚJO MONTEIRO
Agente Administrativo A-III-II
• Matrícula 079.797-9 A
• Chefe de Setor – FG-3.
• Motivo: a titular se encontra de licença prêmio.
•

JOSÉ MOYSES SERRUYA
• Administrador B-XII-II
• Matrícula 012.684-5 A
• Chefe de Setor – FG-2.
• Motivo: a titular se encontra respondendo pela função de Chefe de
Setor – FG-3.

CARGOS
ANALISTA MUNICIPAL – ADMINISTRATIVA - DIREITO
ASSISTENTE SOCIAL
CONTADOR
PSICÓLOGO
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
TÉCNICO MUNICIPAL – ADMINISTRATIVA
TÉCNICO MUNICIPAL – ADMINISTRATIVA (CANDIDATO
PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL)
TÉCNICO MUNICIPAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO –
INFORMÁTICA
TÉCNICO MUNICIPAL – TEC. DA INFORMAÇÃO –
INFORMÁTICA (CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADE
ESPECIAL)
TÉCNICO MUNICIPAL – INFRA-ESTRUTURA – SEGURANÇA
DO TRABALHO
CONDUTOR DE AUTOS – INFRA-ESTRUTURA – CONDUÇÃO
DE AUTOS

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de agosto de 2010.
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Quantidade
15
10
02
03
02
97

Classificação
1ª a 15ª
1ª a 10ª
1ª e 2ª
1ª a 3ª
1ª e 2ª
1ª a 97ª

03

1ª a 3ª

09

1ª a 9ª

01

1ª

03

1ª a 3ª

10

1ª a 10ª
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ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESA VENCEDORA: SAPATINHO DE LUXO LTDA. - ME

PREGÃO Nº. 060/2009-CML/PM

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

16

CORTINA DE AR, com 120cm
de comprimento, controle
remoto e painel eletrônico,
baixo
ruído,
tensão
127V/220V, fixa em parede,
baixo consumo de energia,
controle remoto sem fio,
sistema de purificação de ar,
baixo nível de ruído, com selo
PROCEL e INMETRO na faixa
de classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2010 – SEMAD (COTA
ADICIONAL AOS ITENS 02, 03, 05, 06, 12, 13, 14 E 16)
No dia 20 de agosto de 2010, no Órgão Gerenciador, foi
acrescida cota adicional de 25% (vinte e cinco por cento) para os itens 02,
03, 05, 06, 12, 13, 14 e 16, da Ata de Registro de Preços
supramencionada, com fundamento no Art. 13 do Decreto 8.270/2006 c/c §
4º do Decreto Municipal nº. 0085, de 30 de abril de 2009. Tal acréscimo
justifica-se pela necessidade em adotar medidas para manter o bom
funcionamento das Unidades Administrativas do Município, dotando-as de
toda estrutura necessária ao desenvolvimento de suas atividades.
Levando-se em consideração a justificativa acima, o
adicional da cota para os itens 02, 03, 05, 06, 12, 13, 14, e 16 ficarão na
forma abaixo:

QUANT.
QUANT.
UNIDADE
PREÇO
ESTIMADA
ADITIVADA DE MEDIDA UNITÁRIO
INICIALMENTE

10

2

UND

1.008,00

MARCA

ELGIN/CAC

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na
forma do art. 62, caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará o(s) local (is)
de entrega do(s) produto(s). O presente registro terá a vigência até
06.05.2011.

EMPRESA VENCEDORA: A.S. OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE – ME
ITEM

2

3

5

6

12

13

14

ESPECIFICAÇÃO
CONDICIONADOR DE AR, de
12.000 Btu’s, tipo janela,
tensão 220V, baixo consumo
de energia, baixo nível de
ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.
CONDICIONADOR DE AR, de
18.000 Btu’s, tipo janela,
tensão 220V, baixo consumo
de energia, baixo nível de
ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.
CONDICIONADOR DE AR, de
24.000 Btu’s, tipo janela,
tensão 220V, baixo consumo
de energia, baixo nível de
ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.
CONDICIONADOR DE AR, de
30.000 Btu’s, tipo janela,
tensão 220V, baixo consumo
de energia, baixo nível de
ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.
CONDICIONADOR DE AR, de
36.000 Btu’s, tipo split,
instalação piso/teto ou parede,
unidade interna horizontal, fixo
em parede, tensão 220V, baixo
consumo de energia, função
de desumidificação, controle
remoto sem fio, sistema de
purificação de ar, baixo nível
de ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.
CONDICIONADOR DE AR, de
48.000 Btu’s, tipo split,
instalação piso/teto ou parede,
unidade interna horizontal, fixo
em parede, tensão 220V, baixo
consumo de energia, função
de desumidificação, controle
remoto sem fio, sistema de
purificação de ar, baixo nível
de ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.
CONDICIONADOR DE AR, de
60.000 Btu’s, tipo split,
instalação piso/teto ou parede,
unidade interna horizontal, fixo
em parede, tensão 220V, baixo
consumo de energia, função
de desumidificação, controle
remoto sem fio, sistema de
purificação de ar, baixo nível
de ruído, com selo PROCEL e
INMETRO na faixa de
classificação A. Garantia
mínima de 01 ano e
assistência técnica local.

QUANT.
QUANT.
UNIDADE
PREÇO
ESTIMADA
ADITIVADA DE MEDIDA UNITÁRIO
INICIALMENTE

MARCA

100

25

UND

1.100,00

INNOVAIR
W12C2DB1

400

100

UND

1.402,90

INNOVAIR
W18C2DB1

100

25

UND

2.048,00

INNOVAIR
W24C2DB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

400

100

UND

2.100,00

INNOVAIR
W30C2DB1

PORTARIA Nº 0990/2010-SEMED/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO e,

50

12

UND

3.218,60

INNOVAIR
U36C2DB3

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2010/
4114/4147/12611;
R E S O L V E:

30

7

UND

3.510,00

CESSAR O EFEITO da Portaria nº 0041/2010SEMED/GSS, no item que se refere à concessão de LICENÇAPRÊMIO ao servidor Clécio dos Santos Bindá, matrícula
nº 070.820-8 B, vinculado ao quadro de pessoal do Regime
Estatutário desta Secretaria Municipal de Educação, a contar de
28.07.2010.

INNOVAIR
U48C2DB3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 16 de agosto de 2010.
35

8

UND

4.470,00

INNOVAIR
U60C2DB3
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PORTARIA Nº 0991/2010-SEMED/GS

PORTARIA Nº 0993/2010-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128, da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128, da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o
nº 2010/4114/4147/11975;

CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o
nº 2010/4114/4147/07850;
R E S O L V E:

R E S O L V E:

CONCEDER, pelo prazo de 02 (dois) anos, à
servidora Celiana Martins Libório, Professor Nível Médio, matrícula
nº 012.235-1C, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico
Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no
art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito, a contar
de 22.07.2010.

CONCEDER, pelo prazo de 01 (um) ano, à servidora
Terezinha Teles Fernandes, Professor Nível Superior, matrícula
nº 105.222-5 A, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico
Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no
art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito, a contar
de 16.08.2010.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de agosto de 2010.
Manaus, 17 de agosto de 2010.

PORTARIA Nº 0992/2010-SEMED/GS

PORTARIA Nº 0994/2010-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128, da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128, da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o
nº 2010/4114/4147/11747;

CONSIDERANDO o teor do processo protocolado sob o
nº 2010/4114/4147/09601;

R E S O L V E:

R E S O L V E:
PRORROGAR, pelo prazo de 01 (um) ano, à servidora
Ana Paula Aniceto Viana, Professor Nível Superior, matrícula
nº 080.712-5 B, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico
Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no art.
146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito, a contar de
04.08.2010.

CONCEDER, pelo prazo de 02 (dois) anos, à servidora
Aliane Marinho dos Santos, Professor Nível Superior, matrícula
nº 087.442-6B, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico
Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no
art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito, a contar
de 01.06.2010.

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

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

Manaus, 17 de agosto de 2010.

Manaus, 17 de agosto de 2010.
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Errata à Portaria nº 0014/2010-SEMED/GS, publicada no
DOM nº 2367, de 18.01.2010.

PORTARIA Nº 0996/2010-SEMED/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no
exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

ONDE SE LÊ:

CONSIDERANDO o Processo nº 2010/4114/4147/00832
– Gerência Distrital Zona Leste II, referente à Escola Municipal Profª
Aribaldina de Lima Brito,

Processo

Servidor

Matrícula

2009/4114/ Cláudia Regina Pessoa de
065.232-5A
4147/17279 Oliveira
2009/4114/ Lucimara Salomão de Oliveira
103.147-0A
4147/04998 Lima

R E S O L V E:

Cargo
Professor
Nível Médio
Professor
Nível Médio

Padrão e Padrão e Referência
Referência
concedidos pela
em que se
Progressão por
encontrava
Titularidade
2G

3C

1B

1D

LEIA-SE:

CONSTITUIR Comissão de Sindicância composta pelos
servidores Georgete Borges Monteiro, Christina Mara Cardoso de
Oliveira e Raimundo Fernandes Pessoa, para, sob a presidência da
primeira, apurar no prazo de 30 (trinta) dias, a denúncia contida no
referido processo.

Processo

Servidor

Matrícula

2009/4114/ Cláudia Regina Pessoa de
065.232-6A
4147/17279 Oliveira
2009/4114/ Lucimara Salomão de Oliveira
106.147-0A
4147/04998 Lima

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

Cargo
Professor
Nível Médio
Professor
Nível Médio

Padrão e Padrão e Referência
Referência
concedidos pela
em que se
Progressão por
encontrava
Titularidade
2G

3C

1B

1D

Publique-se.

Manaus, 17 de agosto de 2010.

Manaus, 12 de agosto de 2010.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Errata à Portaria nº 0058/2009-SEMED/GS, publicada no
DOM nº 2175, de 30.03.2009.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais e, especialmente o disposto no Art. 15 da Lei 8666/93
e o disposto no inciso XII do artigo 64 do Decreto nº 2912, de 12/03/07, e

ONDE SE LÊ:

CONSIDERANDO, a adjudicação proferida pelo Pregoeiro,
referente ao Pregão Presencial nº 024/2010-CML/PM;
CONSIDERANDO, o teor do parecer da Assessoria
Jurídica – AJ/ACML de 26/07/2010, o despacho da Auditoria Preventiva
nº 207/2010-CED/LC e o parecer exarado pela Douta PGM nº 825/2010
– PA/PGM, com manifestação favorável à regularidade do certame;

Processo

Servidor

Matrícula

Cargo

2008/4114/
4147/11744

Izabel Cristina Rodrigues
Colas Amaral

114.705-6A

Professor
Nível Superior

Padrão e Padrão e Referência
concedidos pela
Referência
Progressão
em que se
por Titularidade
encontrava
1A

1D

LEIA-SE:

R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a adjudicação proferida pelo (a)
Pregoeiro (a), referente à licitação na modalidade Pregão, sob o
nº 024/2010-CML/MP – Processo nº 2009/4114/4147/02271- SEMED,
pelo sistema de registro de preços, para eventual contratação de
empresa especializada para prestação de serviços que compreende o
preparo e de distribuição de refeições para atender ao programa de
alimentação nas unidades educacionais urbanas e rurais do Município
de Manaus, pertencentes à SEMED, a empresa a seguir relacionada
com os respectivos valores: J M SERVIÇOS PROFISSIONAIS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LDTA., - Item 01-R$ 1.617,09 (hum mil
e seiscentos e dezessete reais e noventa centavos), Item 02R$ 1.617,90 (hum mil e seiscentos e dezessete reais e noventa
centavos) e Item 03-R$ 1.617,09 (hum mil e seiscentos e dezessete
reais e noventa centavos).

Processo

Servidor

Matrícula

Cargo

2008/4114/
4147/11744

Izabel Cristina Rodrigues
Colas Amaral

114.705-6A

Professor
Nível
Superior
40 horas

Padrão e Padrão e Referência
Referência
concedidos pela
em que se
Progressão
encontrava
por Titularidade
2B

2E

Publique-se.
Manaus, 12 de agosto de 2010.

Errata à Portaria nº 0852/2009-SEMED/GS, publicada no
DOM nº 2354, de 28.12.2009.

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação da
proponente vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços e
Termo de Contrato, nos termos da lei.

ONDE SE LÊ:

III – Publique-se no Diário Oficial do Município.

Processo

Manaus, 16 de agosto de 2010.

2009/4114/
4147/00332
2009/4114/
4147/04811
2008/4114/
4147/23494
2009/4114/
4147/00560
2009/4114/
4147/00183
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Servidor

Matrícula

Marluce Pitta da Mota

103.211-9-A

Paulo Augusto da Silva

077.684-0A

Soraya de Oliveira Lima

064.703-9A

Graziela Vieira Freitas

094.208-1C

Janete Pereira de Souza

112.370-0A

Cargo
Professor
Nível Médio
Professor
Nível Médio
Professor
Nível Médio
Professor Nível
Médio
Professor Nível
Médio

Padrão e Padrão e Referência
concedidos pela
Referência
Progressão por
em que se
Titularidade
encontrava
1B

3D

1B

1D

3A

1D

1B

1D

1B

1D
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RESOLVE:

LEIA-SE:
Processo

Servidor

2009/4114/
Marluce Pita da Mota
4147/00332
2009/4114/
Paulo Augusto da Silva
4147/04811
2008/4114/
Soraya de Oliveira Lima
4147/23494
2009/4114/
Grazielle Vieira Freitas
4147/00560
2009/4114/
Janete Pereira de Souza
4147/00183

Matrícula
103.211-9-A
077.684-0E
064.703-9A
094.208-1C
112.370-0A

Cargo
Professor
Nível Médio
Professor
Nível Médio
Professor
Nível Médio
Professor Nível
Médio
Professor Nível
Médio

Art. 1º. Estabelecer critérios de admissão através de
docentes para ministrar a disciplina Ensino Religioso na Rede Municipal
de Ensino:

Padrão e Padrão e Referência
concedidos pela
Referência
Progressão por
em que se
Titularidade
encontrava
1B

1D

1B

1D

3A

3D

1A

1C

1A

1C

I – Para admissão através de Concurso Público, o
Município dará prioridade a portadores de Diploma de:
a) Licenciatura em Ensino Religioso;
b) Licenciatura em Filosofia e Ciências Sociais;
c) Outras Licenciaturas com Especialização em Ensino Religioso.

Publique-se.

Parágrafo Único – Em caráter excepcional, poderão ser
admitidos docentes portadores de Diploma de Nível Superior com
formação em Ensino Religioso nos termos da Resolução n 02/97 do
Conselho Nacional de Educação.

Manaus, 12 de agosto de 2010.

Art. 2º. Está Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EM MANAUS, 10 DE ABRIL DE 2008.
ERRATA
Errata ao Termo de Convênio nº. 013/09, celebrado em 01/11/2009.
ONDE SE LÊ:
4.VALOR GLOBAL: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
LEIA-SE:
4.VALOR GLOBAL: R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais).
RESOLUÇÃO N. 05/CME/2010
APROVADA EM 20.05.2010

Manaus, 17 de agosto de 2010.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das atribuições legais, conferidas
pela Lei n. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis n. 528, de
07.04.2000 e n. 1.107, de 30.03.2007.
CONSIDERANDO o teor do Processo n.021/CME/2009,
cujo objeto versa sobre a Reformulação do Regimento Interno do CME
de Manaus;
CONSIDERANDO o Parecer n. 04/2010/CME/MANAUS da
lavra da Conselheira Relatora Nara Helena da Silva Teófilo, submetido à
Plenária realizada em data de 20.05.2010;

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSIDERANDO a Decisão Plenária de aprovação do
referido Regimento, no curso da Sessão Ordinária de 20.05.2010.
RESOLUÇÃO N. 02/CME/2008

RESOLVE:

Dá nova redação à Resolução n. 07/CME/2002,
que estabelece normas para a admissão dos
docentes da disciplina Ensino Religiosas no
Sistema Municipal de Ensino e dá outras
providências.

Art. 1º APROVAR, o Regimento Interno do CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, no Diário Oficial do Município.

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DO MUNICIPIO DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais,

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus 20.05.2010.

CONSIDERANDO a Lei n. 9.475/97 que dá nova redação
ao art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.9394/96;
CONSIDERANDO o Parecer n. 97/99 do Conselho
Nacional de Educação, que reforça a autonomia dos Sistemas de Ensino
na definição da disciplina Ensino Religioso e ainda a Resolução n. 02/97
do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre formação
pedagógica para portadores de diploma de nível superior;
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§6º. O Conselheiro que tenha de ausentar-se ou que se
encontre impossibilitado de comparecer às reuniões deverá comunicar o
impedimento com a devida antecedência, para efeito de justificação.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADES
Art. 1º O Conselho Municipal de Educação de Manaus
criado pela Lei Municipal N. 377, de 18 de dezembro de 1996, alterada
pelas Leis Municipais N. 528, de 07 de abril de 2000 e N. 1.107, de 30
de março de 2007, é Órgão Colegiado, representativo da comunidade,
integrante do Sistema Municipal de Ensino, dotado de autonomia
administrativa e financeira, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação e subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com
funções consultiva, fiscalizadora, deliberativa e mobilizadora.

§7º. A comunicação a que se refere o parágrafo anterior
deverá ser formulada expressamente e endereçada à Presidência do
Conselho, instruída com cópias dos documentos que a ensejaram.
§8º. Restando comprovada a necessidade de afastamento
do Conselheiro, motivado por licenças médicas ou de interesse particular
será ouvido o Conselho Pleno que homologará o pleito submetido.
§9º. Em se tratando de afastamento do Conselheiro em
período superior a 30 (trinta) dias, o Conselho Pleno fará comunicação à
entidade ou instituição a que pertence o então Conselheiro, que tomará
as devidas providências, indicando substituto para a suplência, a ser
nomeado pelo Prefeito.

Art. 2º Possui competência normativa, constituindo-se em
órgão de estado, mediador entre a Sociedade Civil e o Poder Público
Municipal na discussão, elaboração e implementação das políticas
municipais de educação, da gestão democrática do ensino público e da
defesa da educação de qualidade para todo o Município.

Art. 5º O mandato de Conselheiro será considerado extinto
antes do prazo por:

CAPÍTULO II
DA SEDE, FORO E JURISDIÇÃO

I - morte;

Art. 3º O Conselho tem sede e foro nesta cidade de
Manaus e jurisdição em todo o território do Município.

II - renúncia ou vacância;

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

III - ausência injustificada por 03 (três) reuniões ordinárias
consecutivas ou a 06 (seis) intercaladas, no período de um ano;

Art. 4º O Conselho é constituído por 09 (nove) membros,
nomeados pelo Prefeito Municipal de Manaus, dentre as
pessoas de notório saber e experiência em matéria de
educação, incluindo representantes de todos os níveis de ensino público
e privado.

IV - a qualquer tempo, por indicação do órgão
representado no Conselho;
V - por conduta incompatível com a dignidade da função;
VI - por exoneração do representante, no caso de Órgão
ou entidade governamental do qual seja afastado;

§1º. A suplência deste Conselho se constituirá pelo
número equivalente ao de Conselheiros, cabendo aos Órgãos
representados no Conselho indicá-los.

VII - contumácia na retenção de processos além dos
prazos regimentares;

§2º. Na composição deste Conselho serão contempladas
as seguintes representações:

VIII - mudança de domicílio para fora do Município.

I - 01 (um) representante do Ensino Público Superior;

§1º - Nas hipóteses acima tratadas será instaurado
procedimento administrativo a ser submetido à Plenária para fins de
homologação.

II - 01 (um) representante do Ensino Público Estadual;
III - 02 (dois) representantes do Ensino Público Municipal;

§2º - O Conselho Pleno ao declarar extinto o mandato do
Conselheiro fará comunicação ao Órgão representado no Colegiado,
para fins de adoção de providências, especialmente na indicação de
substituto do suplente, para nomeação pelo Prefeito.

IV - 01 (um) representante do Ensino Privado;
V - 01 (um) representante da Associação dos Pais,
Mestres e Comunitários e/ou do Conselho Escolar Municipal;

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

VI - 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação do Estado do Amazonas;

Art. 6º O Conselho está assim estruturado:

VII - 01 (um) representante da União Municipal dos
Estudantes Secundaristas;

I - Órgão de direção superior:
Presidência: formada pelo Presidente e Vice-Presidente;

Manaus.

VIII - 01 (um) representante da Câmara Municipal de

II - Órgão de deliberação superior:
Plenária: formada por todos os Conselheiros;

§3º. A duração do mandato dos Conselheiros será de 02
(dois) anos, a contar da data da nomeação, sendo admitida uma única
recondução de 2/3 (dois terços) dos membros para mandato consecutivo
(Lei N. 528, de 07/04/00).

III - Órgão de deliberação setorial:
Câmaras e Comissões: formadas por um Presidente e
demais membros;
IV - Órgão de assessoramento técnico e apoio
administrativo:
Secretaria Executiva: formada pelo Secretário Executivo,
membros da Equipe Técnica, Assessoria Jurídica e de Apoio Administrativo.

§4º. Os membros do Conselho e a Secretária Executiva
por sua efetiva participação nas atividades receberão mensalmente
ajuda de custo, pela presença em reuniões ordinárias, as quais serão
quinzenais, com no mínimo 04 (quatro) horas de duração, às quintasfeiras, em observância ao cronograma previamente elaborado.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA

§5º. A função de Conselheiro é considerada de relevante
interesse público e seu exercício terá prioridade sobre o de cargos
públicos de que sejam titulares os Conselheiros.

Art. 7º. Compete ao Conselho na área de atuação junto ao
Sistema Municipal de Ensino:
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I - aprovar os Planos de Aplicação de recursos federais,
estaduais e municipais, quando a lei o exigir;

VII - visitar periodicamente as Escolas do Sistema
Municipal de Ensino, principalmente, quando designado como Relator
em matéria pertinente;

II - participar da elaboração e acompanhar a execução e
avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Manaus;

VIII - realizar visitas de Credenciamento, Autorização e
Renovação de Funcionamento e Reconhecimento de Estabelecimentos
do Sistema Municipal de Ensino;

III - assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema
Municipal de Ensino;

IX - auxiliar a Presidência no desempenho de suas

IV - deliberar sobre o processo pertinente à ação
educacional, em matéria de funcionamento e planejamento;

atribuições;

V - credenciar espaços físicos e autorizar, prorrogar e
reconhecer os Cursos oferecidos;

designado;

X - representar o Conselho em eventos, sempre que
XI - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

VI - analisar e aprovar o Regimento Geral do Sistema
Municipal e o Regimento Interno dos Estabelecimentos de Ensino;

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS E DE SEUS DIRIGENTES

VII - analisar e acompanhar a execução do Projeto Político
Pedagógico de acordo com a legislação em vigor;

SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA

VIII - estabelecer a parte diversificada do currículo, nos
termos dispostos no § 5º, Artigo 26, da Lei Nº. 9.394/96;

atribuições:

IX - analisar e aprovar as alterações curriculares nos
termos da legislação específica;

Art. 9º A Presidência do Conselho terá as seguintes
I - presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;

II - designar Secretário Executivo e funcionários para
desempenho de encargos especiais, aprovados pela Plenária;

X - normatizar orientações e procedimentos estabelecidos
pelas instituições de ensino público e privados;

III - apresentar a pauta de cada reunião;

XI - propor modificações na legislação educacional vigente,
visando ao aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino,
observando a legislação federal, estadual e municipal vigentes;

IV - dirigir as discussões, conceder a palavra aos
Conselheiros, coordenar os debates, conceder esclarecimentos, resolver
questões de ordem e encaminhar votação;

XII - autorizar experiências pedagógicas, assegurando
validade aos estudos assim realizados;

V - exercer nas reuniões plenárias, o direito do voto simples
(metade mais um dos presentes) e de qualidade nos casos de empate;

XIII - normatizar o atendimento educacional às
peculiaridades dos alunos portadores de necessidades especiais,
assegurando classes, escolas ou serviços especializados, com vistas a
possibilitar a inclusão social;

VI - promover a realização de estudos técnicos cuja
execução tenha sido indicada pelas Câmaras ou Plenária;
VII - propor a participação de representantes de outros
segmentos, para participar eventualmente de reuniões plenárias;

XIV - realizar estudos e pesquisas necessários ao
embasamento técnico-pedagógico e normativo das decisões do Conselho;
XV - manter intercâmbio com os demais Sistemas de
Educação dos Municípios e de Estados da Federação;

VIII - assinar as Resoluções do Conselho, bem como os
Pareceres em conjunto com os demais Conselheiros, aprovados pelas
suas instâncias;

XVI - acompanhar o recenseamento e a matrícula da
população em idade escolar no Sistema Municipal de Ensino;

IX - distribuir às Câmaras e Comissões, as matérias de
suas respectivas competências;

XVII - declarar a extinção de mandato dos Conselheiros,
de acordo com o disposto, do Artigo 4º deste Regimento;

X - representar o Conselho ou delegar sua representação,
aprovado pela Plenária;

XVIII - deliberar sobre outras matérias de relevância que
lhes forem submetidas no limite de sua competência.

XI - manter intercâmbio com o Conselho Nacional de
Educação, Conselhos Estaduais, Conselhos Municipais e outros órgãos
afins;

Art. 8º. Compete aos Conselheiros:
Conselho;

XII - deliberar sobre outras matérias que lhes forem
submetidas, no limite de sua competência;

I - participar dos debates e votar nas deliberações deste

XIII - cumprir e fazer cumprir este Regimento.
II - relatar os processos que lhes sejam distribuídos;

SEÇÃO II
DO PLENÁRIO

III - propor questões de ordem;
IV - requerer vista de processos e adiamento de discussão

Art. 10. A Plenária será constituída pelos Conselheiros
nomeados e terá as seguintes atribuições:

V - integrar Câmaras e Comissões nos termos dos artigos
10 a 20 deste Regimento;

I - estabelecer procedimentos deliberativos, normativos,
fiscalizadores, mobilizadores e de supervisão necessários ao bom
funcionamento do Sistema Municipal de Ensino;

VI - fazer indicações e propostas sobre matéria de
competência do Conselho.

Regimento.

ou votação;
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Art. 20 O Presidente das Câmaras e das Comissões terá
as seguintes atribuições:

SEÇÃO III
DAS CÂMARAS E COMISSÕES
Art. 11. São atribuições das Câmaras e Comissões:

Comissão;

I - dirigir os trabalhos submetidos à respectiva Câmara ou

I - organizar os seus respectivos planos de trabalho, com
os respectivos cronogramas de reuniões;

II - encaminhar instruções relativas à organização e ao
funcionamento dos serviços;

II - apreciar e deliberar as matérias que lhes forem
encaminhadas, emitindo Parecer a ser submetido à Plenária;

III - designar Relator para cada processo, mediante
alternância de seus membros, inclusive seu Presidente;

III - decidir, conclusivamente, sobre aplicação de doutrina
ou normas estabelecidas pelo Conselho, devendo submeter sua decisão
à Plenária;

IV - analisar as estatísticas do ensino e promover estudos
e pesquisas de interesse aos trabalhos do Conselho;
V - opinar sobre questões que envolvam interpretação
doutrinária nas matérias de sua especificidade, propondo normatização
quando for necessário;

IV - apreciar e deliberar os processos que lhes forem
distribuídos, emitindo Pareceres, Resoluções, Indicações, Instruções ou
Recomendações para subsidiar a decisão à Plenária;

VI - deliberar sobre outras matérias que lhes forem
submetidas no limite de sua competência;

V - responder as consultas encaminhadas pela Plenária;
Plenária;

VII - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

VI - elaborar normas e instruções a serem aprovadas pela

SEÇÃO IV
DO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICOE DE APOIO
ADMINISTRATIVO

VII - promover diligências para instrução dos processos de
suas competências ou para atender a determinação da Plenária;
VIII - zelar pela qualidade pedagógica e social da
educação e pelo cumprimento da legislação vigente no Sistema
Municipal de Ensino;

Art. 21. O Órgão de Assessoramento Técnico e de Apoio
Administrativo será constituído pela Secretaria Executiva, composta pelo
Secretário Executivo, membros da Equipe Técnica, da Assessoria
Jurídica e de Apoio Administrativo.

IX - acompanhar a elaboração, execução e avaliação da
política educacional do Município de Manaus, no âmbito público e
privado, pronunciando-se sobre a ampliação da rede pública e a
localização de seus prédios escolares.

Art. 22. A Secretária Executiva efetuará os serviços
burocráticos pertinentes ao Conselho, no que se refere à documentação,
assessoramento técnico, apoio administrativo e demais serviços no limite
de sua competência, tais como:

Art. 12 As Câmaras e Comissões terão a seguinte estrutura:
I - Câmara de Educação Infantil;

I - planejar, organizar, coordenar, supervisionar e executar
os serviços de apoio administrativo do Conselho;

II - Câmara de Ensino Fundamental e suas Modalidades.
Art. 13. As Câmaras terão caráter permanente e serão
compostas por membros titulares do Conselho, enquanto que as
Comissões serão transitórias, compostas por membros do Conselho e
por pessoas estranhas ao órgão, afeitas à educação.

II - organizar, para aprovação da Presidência, a pauta das
reuniões do Conselho Pleno;

Art. 14. As Câmaras de Educação Infantil e de Ensino
Fundamental e suas Modalidades terão em sua composição, cada uma
delas, no mínimo, 04 (quatro) membros titulares do Conselho, que
deverão eleger um Presidente, dentre seus membros.

IV - lavrar e assinar as atas das reuniões plenárias a serem
lidas no início da reunião seguinte, para fins de verificar a transcrição
fidedigna dos assuntos abordados na reunião pretérita e posterior
aprovação do Colegiado;

Art. 15. As Câmaras reunir-se-ão ordinariamente, no
mínimo, quinzenalmente, de preferência na sede do Conselho, conforme
cronograma previamente estabelecido.

V - Verificar a instrução dos processos e encaminhá-los
aos Presidentes das Câmaras e/ou Comissões, a que a matéria em
discussão está vinculada;

Parágrafo único. As reuniões das Câmaras serão
realizadas com a presença da maioria de seus membros.

VI - Adotar providências administrativas necessárias à
instalação das reuniões do Conselho Pleno, Câmaras e Comissões;

Art. 16. As Câmaras atuarão em matérias específicas do
seu âmbito de atuação e suas conclusões serão submetidas à
deliberação da Plenária.

VII - Assistir a Presidência durante as reuniões plenárias e
sempre que necessário;

III - secretariar as reuniões plenárias do Colegiado;

VIII - Assessorar a Presidência na fixação de diretrizes
administrativas e nos assuntos de sua competência;

Art. 17. As Comissões de caráter transitório serão
instituídas de acordo com as necessidades do Sistema Municipal de
Ensino, com no mínimo 03 (três) membros e terão vigência correlata à
natureza da matéria.

IX - Adotar ou propor medidas que objetivem o
aperfeiçoamento dos serviços afeitos ao Conselho;

Art. 18. As deliberações das Câmaras e das Comissões
serão expressas em Parecer, assinado por todos os respectivos
membros, devendo conter uma parte expositiva, em forma de relatório, a
fundamentação de fato e de direito e o voto do Relator.

X - efetuar ou promover diligências inerentes às suas
funções;
XI - promover a adequada distribuição dos trabalhos entre
os servidores do órgão;

Art. 19 Instituídas as Comissões, será escolhido um
Presidente dentre seus membros, podendo ser integrada ou assessorada
por pessoas de reconhecido saber e experiência na matéria.

XII - atender aos encargos que lhes forem atribuídos pela
Plenária;
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XIII - representar o Conselho quando designada pela

VII - integrar a equipe de Assessoramento Técnico nas
sessões de estudos promovidas pelo Conselho;

XIV - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

VIII - participar de eventos locais e nacionais quando
designada por este Conselho.

Presidência;

Art. 23. Serão atribuições da Equipe Técnica:

Art. 25. Serão atribuições do Apoio Administrativo:

I - orientar e dar encaminhamento aos representantes das
Instituições do Sistema Municipal de Ensino nas questões por estes
suscitadas;

I - prestar apoio administrativo e de assistência técnica à
Presidência do Conselho, aos Conselheiros, Câmaras e Comissões e à
Equipe de Assessoramento Técnico;

II - analisar a documentação submetida pelas Instituições
do Sistema de Ensino Municipal para fins de credenciamento de espaços
físicos e autorização, renovação e reconhecimento de Cursos oferecidos
na Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e suas
modalidades;

II - assistir a chefia imediata em assunto de natureza
administrativa, executando e controlando o desenvolvimento das tarefas
no setor em que estiver lotado;
III - custodiar e controlar arquivos de papéis e documentos;

III - estabelecer cronograma de visitas regulares às
Instituições do Sistema Municipal de Ensino;

IV - redigir despachos de caráter rotineiros;
V - receber, conferir, corrigir, alcear, grampear, expedir e
arquivar vias de documentos emitidos e recebidos e impressos;

IV - realizar visitas in loco para constatar as condições
gerais das Escolas, seja em sua estrutura física, organização
administrativa e pedagógica, nos níveis referidos no inciso;

VI - autuar processos administrativos quando o assunto
assim o exigir e dar o devido andamento;

V - orientar os responsáveis pelas Escolas visitadas para
sanar as impropriedades identificadas;

VII - operar equipamentos de fax, reprografia, impressão,
plastificação e encadernação, tomando as providências necessárias
sempre que o equipamento apresentar defeito ou falha;

VI - realizar visita de retorno às Escolas, com vistas a
constatar a efetivação dos ajustes e adequações recomendadas no
curso das visitas, para fins de emissão de relatório conclusivo;

VIII - controlar a emissão de cópias e impressos,
encadernação, bem como a emissão e recebimento de fax;

VII - apresentar relatório conclusivo nos processos
administrativos que versam sobre credenciamento de espaços físicos e
autorização, prorrogação e reconhecimento de Cursos oferecidos na
Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e suas
modalidades;

IX - providenciar os materiais necessários para o bom
funcionamento dos equipamentos;
X - executar tarefas similares, quando solicitado.

VIII - apurar situações denunciadas pela comunidade
escolar e apresentar tempestivamente os relatórios conclusivos;

CAPÍTULO VII
DO FUNCIONAMENTO

IX - detectar as situações tidas por irregulares, propondo
sugestões através de relatórios enviados à Presidência do Conselho,
que os remeterá à SEMED ou diretamente à Direção de Instituições
Privadas de Educação Infantil;

Art. 26. As reuniões plenárias e das Câmaras deste
Conselho serão realizadas quinzenalmente, em caráter ordinário, ou a
qualquer tempo, quando necessárias, em caráter extraordinário,
podendo-se, eventualmente, realizar reuniões itinerantes, quando a
matéria for de interesse da comunidade escolar, em local a ser definido
oportunamente.

X - promover e participar de sessões de estudos com os
demais membros da equipe técnica, membros deste Colegiado e
convidados em geral;

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão
convocadas pela Presidência ou requeridas por membros do Colegiado,
com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

XI - prestar Assessoramento Técnico sobre outros
assuntos afeitos diretamente à Presidência.
Art. 24. Serão atribuições da Assessoria Jurídica:

Art. 27. As reuniões das comissões transitórias serão
definidas, observando o prazo estabelecido, mediante portaria.

I - prestar assessoramento jurídico à Presidência deste
Conselho, aos Conselheiros, Câmaras e Comissões;

Art. 28. As reuniões plenárias serão abertas com a metade
mais um do total de seus membros, ou seja, 04 (quatro) membros mais
01 (um).

II - manter intercâmbio técnico com a Assessoria Jurídica
da SEMED e, quando necessário, com a Douta Procuradoria-Geral do
Município;

Art. 29. É indispensável a presença de 2/3 (dois terços)
dos membros para a votação e aprovação de matérias que constem na
pauta.

III - manifestar-se, quando requerida, sobre assuntos
inerentes ao Conselho, mediante Relatórios, Pareceres ou Minutas de
documentos afeitos à matéria;

Art. 30. As reuniões ordinárias do Conselho terão a
seguinte seqüência:

IV - realizar pesquisas complementares, objeto de matérias em
fase de discussão no Conselho, seja na Plenária, Câmaras e Comissões;

I - abertura da reunião;

V - realizar visitas em Escolas do Sistema Municipal,
quando designada pela Presidência e/ou pelo Colegiado, diante da
necessidade de adoção de providências de âmbito jurídico;

II - leitura, discussão e aprovação da Ata da reunião anterior;
III - leitura do expediente e comunicações;

VI - participar, quando designada, de audiências públicas
realizadas na Procuradoria-Geral de Justiça (Ministério Público
Estadual), Câmara Municipal de Manaus e outros;

IV - apresentação de projetos, indicações, requerimentos,
propostas, estudos e demais proposições de membros do Conselho;
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V - discussão e decisão dos casos adiados e dos que
forem julgados de urgência pela Plenária;
pauta;

Art. 35. A aprovação de qualquer matéria submetida à
decisão Plenária, Câmara ou Comissão será por maioria simples, ou
seja, metade mais um.

VI - discussão, votação e deliberação das matérias em

Art. 36. Para votação da matéria em pauta serão
observados os seguintes procedimentos:

VII - desenvolvimento de temas por convidados especiais,
quando houver;

I - a votação será nominal e somente será secreta por
solicitação de um Conselheiro, quando assim o decidir a Plenária, por
maioria absoluta;

VIII - encerramento da reunião.
Parágrafo único. As deliberações da plenária quando de
caráter normativos ou deliberativos e destinados a produzir efeitos
externamente terão a forma de Resolução.

II - o resultado da votação constará em Ata, indicando os
votos favoráveis, contrários e abstenções;
III - o conselheiro contrário à decisão poderá requerer que
seu voto seja registrado em Ata;

Art. 31. Caberá a plenária decidir a ordem de inclusão das
matérias em pauta, priorizando as de caráter de urgência.

IV - é assegurado ao Conselheiro, o direito de registro de
manifestação individual através da declaração de voto.

Art. 32. As matérias provenientes das discussões
nas Câmaras e Comissões serão apresentadas, quando assim
for, pelos seus Relatores para apreciação e deliberação do
Plenário.

Parágrafo único. O procedimento de votação se estende
às reuniões das Câmaras e Comissões.

Parágrafo único. Toda matéria sujeita à discussão
receberá previamente o Parecer da Câmara competente.

Art. 37. Por solicitação do Conselheiro ou a convite da
Presidência do Conselho, poderão participar das reuniões ordinárias e
extraordinárias Órgãos ou Entidades, Técnicos, Professores ou
quaisquer pessoas interessadas no esclarecimento da matéria de pauta
ou de interesse deste Conselho.

Art. 33. As Proposições ou Pareceres poderão receber
emendas apresentadas por Conselheiros, Câmara ou Comissão nas
seguintes formas:

CAPÍTULO VIII
DO MANDATO

I - supressiva – quando excluir toda a matéria;
II - substitutiva – quando a alteração abranger toda a
matéria da proposição;

a substância.

quando:

IV - modificativa – quando alterar a redação sem modificar

I - indicado pelo Órgão de representação deste Conselho,
conforme o Artigo 3º da Lei N. 1.107/07;
II - nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

Parágrafo único. As Proposições ou Pareceres quando for
objeto de emendas deverão ser reapreciadas pelo Relator da Câmara
competente para apreciação e deliberação da Plenária seguinte.
tramitações:

Art. 38. O mandato de Conselheiro será reconhecido

III - aditiva – quando acrescentar disposição nova;

III - tiver sido empossado (a).

Art. 34. Os processos obedecerão às seguintes

Art. 39. O mandato dos Conselheiros terá a
duração de 02 (dois) anos, a contar da data da nomeação, sendo
admitida uma única recondução de 2/3 (dois terços) dos membros para
mandato consecutivo e, alternadamente, de 1/3, no mandato
subsequente.

I - os processos serão encaminhados aos Presidentes das
Câmaras por meio da Secretaria Executiva;
II - o Presidente da Câmara designará Relator, observando
a alternância e a distribuição equitativa entre os membros;

Art. 40. Será extinto o mandato do integrante do Conselho
antes de seu término, nas hipóteses enumeradas no Artigo 5º deste
Regimento.

III - para apreciação e deliberação dos processos, as
Câmaras terão o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento, salvo prorrogação concedida pela Presidência;

Parágrafo único. O suplente do Conselheiro com
mandato extinto assumirá a titularidade no Colegiado, nas hipóteses
contempladas nos incisos I, II, III, VI, VII e VIII do Artigo 5º deste
Regimento.

IV - o Parecer da Câmara deverá ser assinado por todos
os membros e encaminhado à Secretaria Executiva que, por sua vez,
enviá-lo-á à Presidência que o submeterá à Plenária;

Art. 41. O Conselheiro poderá licenciar-se por decisão da
Plenária para:

V - os Pareceres emitidos pelas Câmaras deverão ser
apreciados e deliberados pela Plenária, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir de seu recebimento;

I - tratamento de saúde;
II - desempenho de missão oficial ou educacional;

VI - poderá o Conselheiro solicitar vista do processo,
ficando interrompida a discussão das matérias e impedida a sua
votação;

III - tratar de interesse particular, sem ônus.

VII - o processo sob vista entrará em pauta na reunião
ordinária seguinte ao pedido;

§ 1º. O prazo de licença não poderá ultrapassar a 01 (um)
ano, salvo para o tratamento de saúde.

VIII - não havendo pedido de vista e concluídos os
debates, o Presidente promove a votação e proclama o resultado.

§ 2º. A licença superior a 01 (um) mês ensejará a
convocação do respectivo suplente.
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CAPÍTULO IX
DA ELEIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE

Art. 42. O Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho
serão eleitos dentre os membros do respectivo Conselho, através do
voto secreto ou aberto e deverão obter a maioria absoluta.

COCIL – CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA torna público
que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Instalação
nº. 027/2009-1, sob o processo nº. 2009/4933/6187/00266 que autoriza a
Construção Civil, com validade de 12 meses, com a finalidade de
Ampliação do Comércio Varejista de Materiais de Construção, na cidade
de Manaus-AM.

Art. 43. Em caso de empate será procedida nova eleição,
considerando desta feita, eleito o Conselheiro decano, se o empate
persistir.
Art. 44. Caberá à plenária a escolha e distribuição dos
membros que comporão as Câmaras e Comissões, conforme o Art. 13
deste Regimento.

CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Art. 45. Cada Câmara elegerá seu Presidente para cumprir
mandato de 01 (um) ano, sendo o mesmo procedimento adotado em
caso das Comissões que desempenharão suas funções durante o
período de cada Comissão.

RESOLUÇÃO N. 002/2010 – COMDEMA

Art. 46. Em caso de afastamento temporário do Presidente
e do Vice-Presidente, o Conselheiro decano assumirá a presidência.

PROCESSO n° 2007/ 4933/ 6187/ 00309
RECURSO n° 070/07 CTB
INTERESSADO: Francisco da Cruz de Souza
ASSUNTO: Auto de Infração
RELATOR: Conselheiro Representante da IMPLURB

Art. 47. Em caso de vacância do cargo de Presidente,
assumirá como titular o Vice-Presidente, que convocará eleição para
eleger novo Vice-Presidente.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são conferidas nos
termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 de julho de 2001;

Art. 48. Em caso de vacância do cargo de Presidente e
Vice-Presidente, será convocada nova eleição, no prazo máximo de 15
(quinze) dias.

RESOLVE
1. Decidir, por unanimidade, pelo PROVIMENTO do Recurso.
2. Decidir, por unanimidade de votos, pelo cancelamento
da penalidade de multa imposta ao autuado.
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as
providencias cabíveis.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 49. Será obrigatório aos Conselheiros residir no
Município de Manaus.

PLENÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE em Manaus, 04 de março de 2010.

Art. 50. O recesso deste Conselho terá a duração de até
45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos conforme o Calendário de
Atividades do respectivo Conselho.
Art. 51. A função de Conselheiro será de suma importância
para o Município e seu exercício terá prioridade sobre as demais funções
por ele desempenhada.

RESOLUÇÃO N. 003/2010 – COMDEMA

Art. 52. Será atribuída ajuda de custo aos Conselheiros e a
Secretária Executiva por sua efetiva participação nas atividades deste
Conselho, no valor correspondente a gratificação de representação
DAS-1, conforme previsão no ANEXO I, da Lei Municipal Nº. 936, de 20
de janeiro de 2006, combinada com o Decreto Municipal nº. 9.330, de
26/10/2007.

PROCESSO n° 2008/ 4933/ 6208/ 00238
RECURSO n° 015/08 CTB
INTERESSADO: Ronilson Jose das N. Silva
ASSUNTO: Auto de Infração n. 001970
RELATORES: Conselheiros Representante da SEMINF

Art. 53. As ausências dos Conselheiros às reuniões
deverão ser justificadas à Presidência e a Plenária e consignadas em
Ata de Reunião.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são conferidas nos
termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24 de julho de 2001;

Art. 54. Para que surta seus efeitos legais, este Regimento
Interno entrará em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial do
Município.

RESOLVE
1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO
PARCIAL do Recurso.
2. Decidir, por maioria de votos, pela manutenção do auto
de infração e aplicação da multa de 600 (seiscentas) UFM’s, com a
possibilidade de compensação de 70% (setenta por cento).
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as
providencias cabíveis.

Art. 55. Os casos omissos deste Regimento serão
resolvidos pela Plenária deste Conselho.
SALA DE SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS
Manaus, 20 de maio de 2010.

PLENÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE em Manaus, 04 de março de 2010.
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RESOLUÇÃO N. 004/2010 – COMDEMA

RESOLUÇÃO N. 006/2010 – COMDEMA

PROCESSO n° 2008/ 4933/ 6208/ 00238
RECURSO n° 07/08 CTB
INTERESSADO: W.C. Empacotadora Ltda
ASSUNTO: Auto de Infração n. 002377
RELATORES: Conselheiro Representante da FIEAM

PROCESSO n° 2008/ 4933/ 6208/ 00332
RECURSO n° 033/08 CTB
INTERESSADO: SCORPION Ind. e Com. e Embalagens Ltda.
ASSUNTO: Auto de Infração n. 002378
RELATORES: Conselheiro Representante da IMPLURB

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24
de julho de 2001;

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24
de julho de 2001;

RESOLVE

RESOLVE

1. Decidir, por maioria de votos, pelo PROVIMENTO
PARCIAL do Recurso.
2. Decidir, por maioria de votos, pela manutenção do auto
de infração e aplicação da multa de 250 (duzentos e cinquenta) UFM’s,
com a possibilidade de compensação de 90% (noventa por cento),
mediante o ajustamento da conduta.
3. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as
providencias cabíveis.

1. Decidir, por unanimidade de votos, a devolução dos
autos para reavaliação em 1ª instância administrativa, levando-se em
conta a não apreciação da defesa da autuada, tempestivamente
protocolada;
2. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as
providencias cabíveis.
PLENÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE em Manaus, 04 de março de 2010.

PLENÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE em Manaus, 04 de março de 2010.

RESOLUÇÃO 008/2010
DISPÕE sobre normas específicas para o
licenciamento
de
estações
de
Telecomunicações no município de Manaus
e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N. 005/2010 – COMDEMA
PROCESSO n° 2008/ 4933/ 6208/ 00306
RECURSO n° 025/08 CTB
INTERESSADO: LANCHOPP – N. Das CUNHAS ALIMENTOS
ASSUNTO: Auto de Infração n. 002378
RELATORES: Conselheiro Representante do IBAMA.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE – COMDEMA, usando das atribuições que lhe são
conferidas nos termos da Resolução nº. 005/2002 - COMDEMA, e da Lei
nº. 605, de 24 de julho de 2001;

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE – COMDEMA - usando as atribuições que lhe são
conferidas nos termos da Resolução n° 005/2002 e da Lei n° 605, de 24
de julho de 2001;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e
procedimentos administrativos para instalação de estações de
telecomunicações;

RESOLVE

CONSIDERANDO a necessidade de ser assegurado o
interesse coletivo de cobertura dos serviços de telecomunicações;

1. Decidir, por unanimidade de votos, converter o
processo em diligência cominado com advertência, a cargo da
SEMMAS;
2. Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, para as
providencias cabíveis.

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar o
progresso e a segurança ambiental, compondo o almejado
desenvolvimento sustentável na saudável prática do princípio da
precaução;

PLENÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE em Manaus, 04 de março de 2010.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

RESOLVE:

Art. 1° A implantação e a operação da infraestrutura de
telecomunicações observarão a regulamentação emitida pela Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL, referente à exposição
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de
radiofreqüências provenientes de estações transmissoras de
radiocomunicação, em conformidade com as diretrizes estabelecidas ou
que venham a ser estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde –
OMS, e do International Non-ionizing Radiation Commitee – ICNIRP.
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CAPITULO II
DOS CRITÉRIOS URBANÍSTICOS E TÉCNICOS

Parágrafo único - A instalação de estruturas verticais, sejam
em torre ou treliçadas ou outro sistema, para suporte de antenas, deverão
obedecer aos arts. 2º 7º, 8º, 9º, 11º e 12º da Resolução n° 218, de
29/06/1973, do CONFEA, as normas de segurança, mantendo suas áreas
devidamente isoladas e aterradas, conforme as prescrições da Associação
Brasileira de Normas Técnicas e demais normatizações pertinentes vigentes
no Brasil, garantindo que os locais expostos à radiação não ionizante, na área
considerada ocupacional, sejam sinalizados com placas de advertência e/ou
demais providências que resultem na segurança da população.

Art. 6º - Para o Iicenciamento das estações de
telecomunicações e visando proteger a paisagem urbana, além das
limitações da lei serão adotados os seguintes parâmetros urbanísticos :
I - 05m (cinco metros) do alinhamento frontal excetuando o
passeio público e área de recuo, onde houver possibilidade técnica e
02 m (dois metros) das divisas laterais e de fundos, a partir das
extremidades da base da torre ou poste em relação à divisa do imóvel
ocupado;

Art. 2° - A localização e implantação de estações de
telecomunicações nas faixas de freqüências de até 300 GHz (trezentos
gigahertz) obedecerão ao disposto nesta Resolução, sem prejuízo do
estabelecido na Lei Federal 11.934/2009 nas Resoluções exaradas pela
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e no Plano Diretor.

II - a projeção vertical sobre o terreno, de qualquer
elemento da Estação de Rádio-Base - ERB - ou estação de transmissão,
incluindo torre e antenas, em relação às divisas laterais e de fundo, não
poderá ser inferior a 1,5m (um metro e cinqüenta centímetros);

Art. 3° - O licenciamento previsto nesta norma contempla a
proteção da saúde, do meio ambiente e os aspectos urbanísticos de
localização e instalação das estações de telecomunicações, a seguir definida:

Parágrafo único - Poderão ser licenciadas instalações de
equipamentos de telecomunicações, desobrigadas das limitações
previstas neste artigo, nos casos de impossibilidade técnica para
prestação dos serviços, conforme dispõe a Lei Federal nº. 11. 934/2009
ou a que vier substituí-Ia.

I - área crítica: área localizada até 50 (cinqüenta) metros
de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos;
II - Estações de Telecomunicações: conjunto de
equipamentos, celulares e/ou aparelhos, dispositivos e demais meios
necessários à realização de comunicação, seus acessórios, os
transformadores e periféricos que auxiliam e/ou emitam radiofreqüências
e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam.

Art. 7° - O licenciamento de estações com antenas
implantadas em fachadas das edificações é admitido desde que:

Art. 4° - A implantação de estações deve observar as
seguintes diretrizes:

I - as emissões de ondas eletromagnéticas não sejam
direcionadas para o interior da edificação na qual se encontram
instaladas;

I - prioridade na implantação de estações em topos e
fachadas de prédios ou construções e equipamentos existentes, desde
que autorizada pelo proprietário;

II - seja promovida a harmonização estética com a
respectiva fachada.

II - promoção do compartilhamento e do reuso de
infraestrutura, conforme Lei 11.934/2009.

Art. 8º - A instalação dos equipamentos de transmissão,
containers e antenas no topo de edifícios é admitida desde que:

Art. 5º - O licenciamento será iniciado por requerimento do
interessado perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - SEMMAS, acompanhado dos seguintes documentos:

I - as emissões de ondas eletromagnéticas não sejam
direcionadas para o interior da edificação na qual se encontram
instaladas;

I - Requerimento próprio, assinado pelo empreendedor ou
responsável legal;

II - sejam garantidas condições de segurança para as
pessoas que acessarem o topo do edifício;

II - Comprovante de pagamento da taxa de formalização do
processo e licenciamento;

Art. 9º - É responsabilidade das empresas de serviço de
telecomunicações:

III - Cópia dos instrumentos societários e CNPJ do empreendedor;

I - Manter as estações delimitadas com proteção que
impeça o acesso de pessoas não autorizadas e animais;

IV - Certidão de Uso do Solo (tipo 4);

II - Implantar e manter em funcionamento nas estações,
sistemas de sinalização de obstáculos nos termos da legislação
aeronáutica;

V - Contrato de uso/locação com tempo de atividade da
unidade no terreno.
VI - Comprovante de propriedade da área a ser utilizada
para a implantação ou documento expedido pelo proprietário,
autorizando a intervenção;

III - É obrigatório o compartilhamento de torres pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações
transmissoras de radiocomunicação, conforme definição prevista no art. 73
da Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997, e na Lei nº. 11.934, de 5 de maio
de 2009, nas situações em que o afastamento entre elas for menor do que
500 (quinhentos) metros, exceto quando houver justificado motivo técnico,
constante na resolução n° 274/2001, da Anatel, sendo adotados os limites
da Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante ICNIRP, recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

VII - Croqui de localização georreferenciada e nome da unidade;
VIII - Projeto arquitetônico e elétrico do empreendimento;
IX - Projeto da estrutura vertical de sustentação das
antenas (torre ou poste) ou a demonstração técnica (fornecido pelo
empreendedor) de que a edificação a ser utilizada suporta o peso
adicional dos equipamentos a serem instalados;

Art. 10º - Toda estação deverá conter sistema de proteção
contra as descargas atmosféricas (SPDA), conforme a NBR 5419 ou
outra pertinente, e suas revisões atualizadas.

X - Cronograma de implantação da estação;
XI - Relatório de Conformidade, atestando o atendimento
aos limites de exposição aos campos eletromagnéticos previstos na Lei
Federal nº. 11.934/2009;

CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO DE NOVAS ERB`s
Art. 11. - Protocolado o pedido de Iicenciamento na
SEMMAS, devidamente acompanhado dos documentos exigidos, no
prazo de até 30 (trinta) dias, dever-se-á instruir o processo com os
pareceres técnicos necessários para julgamento.

Parágrafo único - Os documentos a que se referem esta
resolução, somente serão recebidos se acompanhados de suas
respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART.

21

Manaus, sexta-feira, 20 de agosto de 2010

Edição 2511

Art. 12. Uma vez recebido o processo e devidamente
instruído, o mesmo será julgado, podendo ainda determinar-se
diligências no prazo de 10 (dez) dias.

ANEXO ÚNICO
Documentos necessários para a instrução do requerimento de
autorização de utilização de Estação Móvel:

Art. 13. A licença de instalação expedida pela SEMMAS
terá validade equivalente ao prazo previsto pelo cronograma de
implantação a que aduz o inciso IX, do art. 3°, desta Resolução,
podendo, a requerimento do empreendedor ser prorrogado apenas uma
vez, por igual período.

1) Requerimento de solicitação de autorização para estação móvel, com
a indicação do uso pretendido (teste ou cobertura temporária),
cronograma e o respectivo croqui de localização.
2) Memorial descritivo dos elementos e instalações da estação de
telecomunicação, incluindo o sistema de energização.
3) Relatório de Conformidade à Resolução da Anatel nº 303 de 02/07/2002;
4) Licença para funcionamento da Estação Emitida pela Anatel.
5) Aprovação do Comando Aéreo responsável pela região.

Parágrafo único - Vencida a licença e não promovida a
instalação da estação, caso o empreendedor pretenda instalar a estação
no local proposto, fica obrigado a apresentar novo requerimento de
licenciamento devidamente instruído.

RESOLUÇÃO N° 010/2010

CAPÍTULO IV
DAS ESTAÇÕES MÓVEIS

Regulamenta a atividade de serviço de
limpeza e manutenção de sistemas
individuais de tratamento de esgotos no
Município de Manaus.

Art. 14 - A utilização de estação móvel depende de
requerimento prévio e motivado à SEMMAS.
Parágrafo único - Para efeito desta Deliberação Normativa,
entende-se por estação móvel aquela destinada a teste ou a cobertura
temporária de sinal em determinada região.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE – COMDEMA, usando das atribuições que lhe são
conferidas nos termos da Resolução nº. 005/2002 - COMDEMA, e da Lei
nº. 605, de 24 de julho de 2001;

Art. 15 - O requerimento de autorização deverá ser instruído
com os documentos arrolados no Anexo Único desta Resolução.

Considerando o disposto no art. 286, inciso VI e seu
Parágrafo Único da Lei Orgânica do Município;

Art. 16. - O prazo de validade da autorização será de até
90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado a critério da SEMMAS.

Considerando a importância da destinação final adequada
dos resíduos de limpeza das fossas sépticas e filtros anaeróbios, para a
prevenção da poluição do solo, das águas e consequente proteção ao
meio ambiente, ao bem estar e saúde da população;

Art. 17 - O prazo para emissão da autorização para a
estação móvel será de até 15 (quinze) dias, contado da data do
protocolo de requerimento.

Considerando a necessidade da fixação de normas e
critérios para o cadastramento, licenciamento e fiscalização de empresas
que prestem serviços de limpeza de fossas, filtros e redes de drenagem
pluvial;

Art. 18 - A estação móvel com a finalidade de teste poderá
se deslocar para outro ponto dentro do raio de 500 (quinhentos) metros a
partir da localização inicialmente autorizada.

RESOLVE:

Art. 19 - A projeção vertical de qualquer elemento sobre a
base de sustentação da estação móvel não poderá ultrapassar os seus
limites físicos.

Art. 1° - As empresas prestadoras de serviços de limpeza
de fossas e filtros que atuam ou desejam atuar no município de Manaus
deverão cadastrar-se e licenciar-se na Secretaria Municipal do Meio
Ambiente – SEMMAS.

CAPÍTULO V
DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÕES IMPLANTADAS
Art. 20 - As estações que já se encontram implantadas e
em operação na data de publicação desta Resolução ficam sujeitas ao
licenciamento de adequação e/ou readequação, por convocação da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS.

Art. 2° - A destinação obrigatória de todos os resíduos e
efluentes gerados na execução dos serviços de limpeza de fossas e
filtros são as ETE’s (Estação de Tratamento de Efluentes) tecnicamente
adequadas, mediante prévia aprovação da SEMMAS, sendo proibida a
descarga em vias públicas ou diretamente no sistema público de esgotos
ou corpos d’água.

Art. 21 - Para a adequação das estações existentes será
exigida a apresentação dos documentos previstos no art. 5º, exceto o
descrito no inciso X.

I - A higienização dos veículos coletores obedecerá os
mesmos critérios dispostos no caput desse artigo.
II - Todas as empresas que atuam neste segmento,
possuidoras ou não de sistema de tratamento de efluentes próprio,
deverão apresentar à SEMMAS relatório operacional de atividades
bimestral incluindo, entre outros dados, depósitos dos resíduos
coletados nos locais de tratamento e laudos de efluentes. (Altera o art.
6° do Decreto Municipal n° 4.671/99)
Parágrafo Único - Excetuam-se os casos das empresas
que atuam em parceria com a concessionária de serviços de tratamento
de esgoto no município de Manaus, mediante comprovação específica
emitida pela concessionária.

Art. 22 - Não será exigido das estações já instaladas o
atendimento aos critérios urbanísticos, posteriores a autorizações e/ou
licenças já concedidas.
Art. 23 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada a Resolução 002/2008 e demais disposições em
contrário.
PLENÁRIA
DO
CONSELHO
MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - COMDEMA

DE

Art. 3° - Os veículos utilizados diretamente na coleta dos
resíduos e efluentes deverão:

Manaus, 10 de agosto de 2010.

I – Apresentar sinalização, em conformidade com o
Decreto Municipal n° 4.671/99.
II – Ser equipados com GPS (Global Positioning System), ou
Sistema de Posicionamento Global, cujos relatórios deverão ser incuídos no
Relatório Operacional de Atividades e analisados pela SEMMAS.
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PORTARIA Nº. 025/2010 – AJ/GS – SEMDEJ

III – Ser submetidos anualmente a vistoria técnica pela
SEMMAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER,
no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II, do artigo 128,
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

Art. 4° - Os veículos devidamente licenciados pela
SEMMAS para a atividade de serviço de limpeza e manutenção de
sistemas individuais de tratamento de esgotos não poderão ser utilizados
em outras atividades que não a prevista no licenciamento.

RESOLVE:

Art. 5° - As empresas devidamente licenciadas deverão
obedecer as normas de segurança e saúde do trabalho fornecendo a
seus colaboradores todos os equipamentos de proteção individual (EPIs)
necessários.

I – CONSTITUIR COMISSÃO composta pelos servidores
abaixo nominados, com a finalidade de receber, acompanhar e fiscalizar
a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA e PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO, resultantes do Pregão nº 0104/2009-CLS/PMM e Ata
de Registro de Preços nº 009/2010-SEMSA, itens 24, 39, 42, 64, 70 e
71, correspondente ao processo nº 2010/11264/11334/00020 –
SEMDEJ.

Art. 6° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação e seu descumprimento acarretará as sanções previstas na
Lei n. 605/ 2001 (Código Ambiental Municipal).

II – DESIGNAR a contar de 13/08/2010 os servidores: Caio
André Pinheiro de Oliveira – 115930-5B, Evertom Aquino de Souza –
116484-8A e Maria de Lourdes Bessa – 081.024-OF.

Manaus, 16 de agosto de 2010
PLENÁRIA
DO
CONSELHO
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

MUNICIPAL

III – ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada, sendo
que esses itens serão recebidos nos termos prescritos no Artigo 73,
Inciso II, alínea a e b, da Lei nº. 8.666/93.

DE

IV – Cientifica-se, Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 19 de agosto de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESPORTO E LAZER
PORTARIA Nº. 024/2010 – AJ/GS – SEMDEJ

PORTARIA Nº. 026/2010 – AJ/GS – SEMDEJ

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER,
no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II, do artigo 128,
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER,
no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II, do artigo 128,
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

RESOLVE:

RESOLVE:

I – CONSTITUIR COMISSÃO composta pelos servidores
abaixo nominados, com a finalidade de receber, acompanhar e fiscalizar
a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, resultantes do Pregão
nº 0104/2009-CLS/PMM e Ata de Registro de Preços nº 009/2010SEMSA, itens 82 e 84, correspondente ao processo nº 2010/11264/
11334/00021 – SEMDEJ.

I – CONSTITUIR COMISSÃO composta pelos servidores
abaixo nominados, com a finalidade de receber, acompanhar e fiscalizar
a aquisição de GÊNERO ALIMENTÍCIO (Café em Pó, pacote com 500
gramas, com selo de pureza ABIC), resultante do Pregão nº 090/2009CLS/PM, Ata de Registro de Preços nº 22/2009-SEMSA, Item 01,
correspondente ao processo nº 2010/11264/11334/00019 – SEMDEJ.

II – DESIGNAR a contar de 13/08/2010 os servidores: Caio
André Pinheiro de Oliveira – 115930-5B, Evertom Aquino de Souza –
116484-8A e Maria de Lourdes Bessa – 081.024-OF.

II – DESIGNAR a contar de 13/08/2010 os servidores: Caio
André Pinheiro de Oliveira – 115930-5B, Evertom Aquino de Souza –
116484-8A e Maria de Lourdes Bessa – 081.024-OF.

III – ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada, sendo
que esses itens serão recebidos nos termos prescritos no Artigo 73,
Inciso II, alínea a e b, da Lei nº. 8.666/93.

III – ESTABELECER que a participação na Comissão será
considerada prestação de serviços relevantes, não remunerada, sendo
que esses itens serão recebidos nos termos prescritos no Artigo 73,
Inciso II, alínea a e b, da Lei nº. 8.666/93.

IV – Cientifica-se, Publique-se e Cumpra-se.

IV – Cientifica-se, Publique-se e Cumpra-se.

Manaus, 19 de agosto de 2010.

Manaus, 19 de agosto de 2010.
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EXTRATO

PORTARIA nº. 039/2010-GS-SEMDEJ
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTO e LAZER,
no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do Artigo 128
da Lei Orgânica do Município de Manaus,

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

Considerando o parágrafo único do Artigo 3º do Decreto 3.077
de 31/10/95, alterado pelo Decreto 3.696, de 16/10/97, que regulamenta a
Gratificação do Salário Produtividade, instituída pela Lei 175, de 10.03.93,

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor ELIOMAR PEREIRA RIBEIRO.

Considerando o Artigo 6º, inciso IV, do Decreto nº. 0020,
de 02 de janeiro de 2009,

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

RESOLVE:

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

ALTERAR o percentual de gratificação do salário produtividade
dos servidores abaixo identificados, para 300%, a contar de 02.01.2010:
Matrícula
078.437-0 G
094.724-5 D
095.030-0 E
100.806-4 C
107.362-1 A
114.345-0 B
114.347-6 B
114.348-4 B
114.349-2 B
114.352-2 B
114.356-5 B
114.360-3 B

Nome
JULIO ROSEMBERG SILVA ARAUJO
ELIOMAR PEREIRA RIBEIRO
RAIMUNDO JOSE FIGUEIRA COSTA
FRANCINEI DE SOUZA IMBIRIBA
MARCELINO FERREIRA LOPES
MANOEL AFONSO O. DE SOUZA
JOSE ROBERTO GUEDES VASCONCELOS
DANIEL PAIXAO BRITO
GERCIVALDO RIBEIRO DE SOUZA
PAULO DE PAULA SAMPAIO
JOSE FARIAS FILHO
MARCOS DANIEL LOPES DOS SANTOS

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.
6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.
Manaus, 29 de julho de 2010.

Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.
Manaus, 14 de junho de 2010

EXTRATO
1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

EXTRATO
1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor FRANCINEI DE SOUZA
IMBIRIBA.

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor DANIEL PAIXÃO BRITO.

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.
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EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor GERCIVALDO RIBEIRO DE
SOUZA.

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor JÚLIO ROSEMBERG SILVA
ARAÚJO.

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.
Manaus, 29 de julho de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.

EXTRATO
EXTRATO
1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor JOSÉ ROBERTO GUEDES
VASCONCELOS.

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor JOSÉ FARIAS FILHO.

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.
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EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor MANOEL AFONSO OLIVEIRA
DE SOUZA.

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor MARCOS DANIEL LOPES DOS
SANTOS.

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.

EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor MARCELINO FERREIRA
LOPES.

2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor PAULO DE PAULA SAMPAIO.
3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.

6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.
Manaus, 29 de julho de 2010.

Manaus, 29 de julho de 2010.
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EXTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINF, torna
público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade
nº 049/2010, do Processo 2010/4933/6187/00570, que autoriza a
atividade da Construção Civil, cuja finalidade é a Viabilidade para
Implantação do Complexo Viário da Bola de São José – na Av. Cosme
Ferreira com Av. Autaz Mirim – São José Operário – Manaus/AM, com
validade de 12 meses.

1. ESPÉCIE; Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação de
Serviços por Tempo Determinado do Pessoal sob o Regime de Direito
Administrativo, celebrado em
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de
Desporto e Lazer - SEMDEJ e o senhor RAIMUNDO JOSÉ FIGUEIRA COSTA.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL
E PLANEJAMENTO URBANO

3. OBJETO: Alteração de Gratificação de Produtividade para o
percentual de 300%(Trezentos por cento), nos termos do artigo 1º., do
Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009, ao prestador de serviço
4. FUNDAMENTAÇAO: Decreto nº. 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM Nº. 2195 de 30/04/2010 e manifestação da
Procuradoria Geral do Município através do Parecer nº. 269/2009 –
Procuradoria de Pessoal/PGM, respectivo Despacho e aprovação da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, conforme o Processo
nº. 2010/11264/11336/00032

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato
n°001/2008, celebrado em 14/10/2008.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através do Instituto
Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano de Manaus IMPLURB e a empresa MC MENSAGEM E COMUNICAÇÃO
VISUAL S/S LTDA.
3. OBJETO: O presente Termo de Rescisão Unilateral decorre, em
face da conveniência administrativa e do “interesse público”,
referente aos serviços de concessão de serviço público para
confeccionar, instalar e manter 5.000 (cinco mil) conjuntos de
identificação de logradouros públicos, 100 (cem) conjuntos de
identificação de praças públicas e de 20 (vinte mil) placas de
identificação de logradouros ao contrato n° 001/2008.
4. Fundamento Legal: Artigo 79 e art. 78, incisos I, II e IV da Lei
8.666/93, c/c art. 38 da Lei 8987/95.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente
aditivo foram empenhadas sob o n. 00256, datado de 26.07.2010, à
conta da seguinte rubrica orçamentária 2712240022011, fonte 0100.
6. VIGÊNCIA: a contar de 02 de janeiro de 2010.
Manaus, 29 de julho de 2010.

Manaus, 18 de Agosto de 2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

O Subsecretário Municipal de Serviços Básicos, no uso de suas
atribuições legais, e.
CONSIDERANDO o teor da Ata de Reunião proferida pela
Comissão de Licitação da SEMINF, relativo ao exame e julgamento das
documentações e das Propostas de Preços para Recuperação Ambiental do
Igarapé do Mindú, localizado no Parque Linear II e Corredor Ecológico –
Manaus/AM, objeto da Concorrência Pública nº. 012/2010-CLS/PM.

PORTARIA Nº PR 106/2010-IMTT
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO e TRANSPORTE URBANO, no exercício da competência
que lhe outorga o Decreto de 30 de junho de 2010, publicado no DOM
edição nº. 2335 e,

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer
vício, irregularidade ou de recurso pendente,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº. 2010/
10988/12025/05557 – IMTT,

R E S O L V E:
I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão de Licitação da
SEMINF, na Concorrência Pública nº. 012/2010-CLS/PM, Recuperação
Ambiental do Igarapé do Mindú, localizado no Parque Linear II e Corredor
Ecológico – Manaus/AM, de acordo com a Ata de Reunião precitada.

R E S O L V E:
PRORROGAR, pelo prazo de 01 (um) ano á SUSPENSÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO da funcionária Grace Mara Silva dos
Santos, agente administrativo, registro SEMAD nº. 113502-3A,
vinculada ao Quadro de Pessoal regido pela CLT do Instituto Municipal
de Trânsito e Transporte Urbano – IMTT, a contar de 1/8/2010, com
base no art. 29 e 36 do Decreto nº. 4.837, de 19 de janeiro de 2000.

II - ADJUDICAR à empresa: CONSÓRCIO MINDÚ vencedora
com o valor de R$ 89.999.440,66 (Oitenta e Nove milhões, novecentos e
noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e seis
centavos), o objeto da Concorrência Pública nº. 012/2010-CLS/PM.

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

III – Ao Departamento Administrativo e Financeiro para as
providências pertinentes.

Manaus, 06 de agosto de 2010

Manaus, 19 de agosto de 2010.
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”

O Diretor Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Urbano – IMTT, no uso de suas atribuições legais, e,
PRIMEIRO TERMO DE ALETRAÇÃO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2009-FDT.

CONSIDERANDO o teor da ata apresentada pela Comissão de
Licitação, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010-PCL/IMTT
– que tem por objetivo: AQUISIÇÃO DE 3.600(TRÊS MIL E
SEISCENTAS) LÂMPADA INCANDESCENTE 127V, 100W, COM
FILAMENTO REFORÇADO PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA, e
ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo
licitatório;

A Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, e a
empresa COPANSAM – Cooperativa de Produção dos Industriais da
Panificação, Confeitaria e Produtos Similares do Estado do Amazonas,
CNPJ nº. 03.355.231/0001-06, têm entre si, justo e avençado e
celebram, por força do presente instrumento, o Primeiro Termo de
Alteração da Ata de Registro de Preços nº. 01/2009-FDT, para
fornecimento de PÃES, com base na lei nº 8.666/93, Decreto nº 7.769,
de 11 de fevereiro de 2005, Decreto 8.270, de 24 de janeiro de 2006 e
parecer da Assessoria Jurídica da FDT de 13/08/10, constante no
Processo Administrativo nº 200951891046900067.

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a deliberação da Comissão de Licitação constante da
ata do procedimento acima referido.
II – ADJUDICAR a empresa: ELETRO TERRÍVEL LTDA, vencedora do
certame, no valor total de R$ 12.240,00 (Doze mil duzentos e quarenta
reais). Gabinete do Diretor Presidente do Instituto Municipal de Trânsito
e Transporte Urbano – IMTT, em 19 de agosto de 2010.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES
REGISTRADAS
1.1 De acordo com o artigo 12 do Decreto nº 3.931,200, c/c art. 65, § 1º
da Lei nº 8.666/93, e conforme a previsão constante no item 10.1.10 do
Edital de Pregão Presencial nº 05/2009- CPL/FDT que originou a Ata de
Registro de Preços nº 01/2009-FDT, ficam acrescidas as quantidades
registradas no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Manaus, 19 agosto de 2010.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO
2.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços
nº 01/2009-FDT
Manaus, 13 de agosto de 2010.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Contrato n.º 025/2010 – IMTT, firmado em
20/08/2010.
PARTES: Instituto Municipal de Trânsito e Transporte Urbano– IMTT e
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
OBJETO: Serviços de coleta, transporte e entrega domiciliar de objetos
e aquisição de produtos disponibilizados em Unidades de Atendimento
da ECT, para venda avulsa na rede de varejo, em âmbito nacional, local
e internacional, que atendam às necessidades do IMTT.
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas parcialmente no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), sob o nº. 2010NE00501, à conta da seguinte
programação orçamentária: Programa de Trabalho 15.122.4002.4025.0000
Fonte de Recurso 02110372 Natureza da Despesa 33903999, UG 540201.
O saldo remanescente será empenhado conforme liberação de cota,
observada a mesma programação orçamentária, no valor de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº. 2010/10988/12023/
00141 e artigo 24, VIII c/c artigo 26, ambos da Lei nº. 8.666/1993.

EXTRATO
1- ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2010,
celebrado em 02/08/2010.
2- CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da FUNDAÇÃO
DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” e a empresa
ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA S/A.
3- OBJETO: Prestação de Serviços para fornecimento de energia
elétrica – unidade consumidora nº 0087016-1, no endereço da rua
Dr. Thomas, 798 Nossa Senhora das Graças sede da Fundação de
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”.
4- VALOR GLOBAL: O valor estimado do presente Contrato é de
R$ 309.600,00 (trezentos e nove mil e seiscentos reais)
5- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Contrato serão empenhadas da seguinte forma: Empenho
por Estimativa nº 2010NE00221 datado de 30/07/2010, à conta
da seguinte rubrica orçamentária: Programa de Trabalho
nº 08122400240100000, Fonte 0100000000 – Natureza da Despesa
33903943, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando o restante
a ser empenhado de acordo com a disponibilidade de cota mensal
(reforço de empenho), por conta do Decreto Municipal nº 0428 de
27/01/10. Consistentemente com o princípio orçamentário da
anualidade, o saldo do contrato será empenhado no exercício de
2011 à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho.

Manaus, 20 de agosto de 2010.
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Art. 2º - A Descentralização de que trata esta Portaria tem
como objeto o fornecimento de serviço de reprografia e deverá ser
realizado pelo Recurso Supervisionado pela SEMAD (350101), no
período de junho a Dezembro de 2010.

6- PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, contados da data de sua assinatura.
Manaus, 02 de Agosto de 2010.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, operando seus efeitos a partir de 02.08.2010.
Manaus, 17 de agosto de 2010.

EXTRATO
1- ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2010,
celebrado em 02/08/2010.

Anexo Único da Portaria Nº 011/2010- FESPM
Nº
01

2- CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da FUNDAÇÃO
DE APOIO AO IDOSO “DR. THOMAS” e a empresa
ELETROBRÁS AMAZONAS ENERGIA S/A.

F
04

SF
122

P
4002

A
4029

ND
339039

FR
0100

R$
23.000,00

N° Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada
Códigos
F: Função
SF: Subfunção
P: Programa
A: Ação
ND: Natureza de Despesa
FR: Fonte de Recurso

3- OBJETO: Prestação de Serviços para fornecimento de energia
elétrica – unidade consumidora nº 0513832-9, no endereço da
Av. Rio Mar, S/N - Nossa Senhora das Graças sede do Parque
Municipal do Idoso.
4- VALOR GLOBAL: O valor estimado do presente Contrato é de
R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e quatrocentos reais).
5- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente Contrato serão empenhadas da seguinte forma: Empenho
por Estimativa nº 2010NE00220 datado de 30/07/2010, à conta
da seguinte rubrica orçamentária: Programa de Trabalho
nº 08122400240100000, Fonte 01000000 – Natureza da Despesa
33903943, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando o restante
a ser empenhado de acordo com a disponibilidade de cota mensal
(reforço de empenho), por conta do Decreto Municipal nº 0428 de
27/01/10. Consistentemente com o princípio orçamentário da
anualidade, o saldo do contrato será empenhado no exercício de
2011 à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 001 /2010 – FESPM
PROCESSO N.º 2010/4932/8370/00038
ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Locação
nº 001/2010, celebrado entre a Fundação Escola de Serviço
Público – FESPM e a empresa MILLENIUM LOCADORA LTDA.

6- PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)
meses, contados da data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 13 de abril de 2010.
PARTES: Fundação Escola de Serviço Público – FESPM, neste ato
representado por sua Diretora Presidente, Ângela Neves Bulbol de Lima,
CONTRATANTE, e a empresa MILLENIUM LOCADORA LTDA. neste
ato representada por seu Sócio Administrador, Ivair Ferreira.

Manaus, 02 de Agosto de 2010.

OBJETO: Prestação de serviços de locação de um veículo tipo popular,
motor 1.0 sem motorista, conforme pregão n. 061/2009 e ata de registro
de preço n. 002/2010, para atender às necessidades da FESPM.
VALOR GLOBAL: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do
presente contrato correrão no presente exercício, à conta da seguinte
rubrica orçamentária: 04122400240290000, Fonte 0100, tendo sido
emitida pelo CONTRATANTE, em 29/03/2010, a Nota de Empenho
nº 00064, no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), no
exercício seguinte, as despesas correrão à conta da dotação que for
consignada no orçamento vindouro.

PORTARIA Nº 011/2010 - FESPM
A DIRETORA-PRESIDENTE da Fundação Escola de
Serviço Público Municipal – FESPM, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pela legislação vigente,

PRAZO DE VIGÊNCIA um ano (doze meses).

CONSIDERANDO o art. 3º do Decreto nº 9.522/2008,
Manaus, 13 de abril de 2010.

RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER destaque de Crédito Orçamentário
em favor da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) no valor
total de R$ 23.000,00 (Vinte e Três mil reais) conforme Anexo Único
desta Portaria.
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II – A pensão será devida a contar da data do óbito e
corresponderá à importância de R$ 902,60 (Novecentos e dois reais e
sessenta centavos), conforme composição abaixo discriminada:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EVENTOS E TURISMO

Proventos – Lei 10.887/04

R$ 902,60

Total da Pensão............................................................

R$ 902,60

EXTRATO
1.ESPÉCIE E DATA: Convênio nº.030/2010, celebrado em 20/08/2010.

III – Se houver mais de um dependente o valor da pensão
será rateado conforme dispõe o art. 43, da Lei nº. 870, de 21.7.2005.

2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por intermédio da Fundação
Municipal de Eventos e Turismo – Manaustur e o Instituto Amazonas de
Turismo e Eventos.

publicação.

3.OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a conjugação de esforços
técnicos e financeiros entre os convenentes, visando à participação do
Encontro Top Ambiental – Agentes Capital e Interior de São Paulo “
Experiência que Marca”, conforme os termos e justificativas do Plano de
Trabalho, constantes do processo nº 2010/13088/13095/00013.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Manaus, 17 de agosto de 2010.

4.VALOR GLOBAL: R$ 59.402,40 (cinqüenta e nove mil, quatrocentos e
dois reais e quarenta centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Empenho nº 2010NE00118 de
20/08/2010, a conta da seguinte rubrica orçamentárias
23.695.1016.4015, Elemento de despesa 33.50.39 – Serviços de
Terceiro Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso 0100, no valor de
R$ 57.402,40 (cinqüenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e quarenta
centavos) da Primeira Convenente. A Segunda Convenente será
responsável pela contrapartida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente Convênio será de 01 (Hum)
mês a contar da publicação do extrato do termo de convênio no Diário
Oficial do Município - DOM.
Manaus, 20 de agosto de 2010.

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS
PORTARIA Nº 141/2010-GP/MANAUSPREV
A DIRETORA-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS-MANAUSPREV, usando
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de
2005, c/c o art. 28, VII, do Decreto nº. 8.069, de 13 de setembro de
2005;
CONSIDERANDO o arts. 8º inciso I; § 1º; 11; 27, inciso II,
alínea “a” e 41, inciso I, todos da Lei Municipal nº. 870, de 21.07.2005.
CONSIDERANDO o Parecer nº 783/2010, exarado pela
Gerência Jurídica do MANAUSPREV e demais documentos que
instruem os autos do Processo nº 2010/1119/1134/00799;
RESOLVE:
I – CONCEDER pensão previdenciária em favor de
EDSON PEDROSA DE AREDES, na condição de cônjuge da exsegurada ALDANIA MARIA VIEIRA DE SOUSA SÁ AREDES, falecida
em 13.07.2010, aposentada por invalidez a contar de 12.01.2010,
mediante o Decreto de 07 de abril de 2010 no cargo de Professor
NMTR1, matricula 091.188-7 C, do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Educação.
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EXTRATO

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 022/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE ARRITMIAS DE CARDÍACAS
LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011, a
alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta e
alteração do local da execução dos serviços, preservando-se as demais
cláusulas do instrumento originário, consoante conteúdo do processo
administrativo de credenciamento nº 2137/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 020/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): KENYA KONASUGAWA – LABORATÓRIO KENYA
ANALISES CLINICAS EM GERAL.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2139/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 023/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLINICA DR. JOACY AZEVEDO S/C LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2136/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 021/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): MEDICAL NORTE – CLINICA MEDICA
LABORATORIAL LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2134/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.
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EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 024/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2127/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 026/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): J. A. SOUTO LOUREIRO – LABORATÓRIO
REUNIDO.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a alteração da razão
social da parte Contratada, a prorrogação por mais 12 (doze)
meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011, e a
alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2125/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO
EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 025/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO
LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2126/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 027/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): R. DAS G. SOUZA FALCÃO-ME – OLHOCLIN.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2122/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.
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EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 028/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): NORA NEY OLIVEIRA DA SILVA – ULTRA
DIAGNÓSTICA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a alteração do nome de
fantasia da parte Contratada, a prorrogação por mais 12 (doze)
meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011, a alteração
do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta e a alteração do
local da execução dos serviços, preservando-se as demais cláusulas do
instrumento originário, consoante conteúdo do processo administrativo de
credenciamento nº 2066/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 030/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): JÚLIA HERRERA INSTITUTO MÉDICO LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 1964/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO
EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 029/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): MARIA ZELI MOREIRA FROTA – LABVIDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2119/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 031/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): PHONO – CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA
LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2117/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.
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EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 032/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
LTDA – CLINIMAGEM.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2009/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 035/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): LABORATÓRIO SANTO ANTÔNIO LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2402/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO

EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 033/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CENTRO ORTOPÉDICO ANA ROSA S/C.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2241/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 036/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLINICA-UNISAÚDE LTDA-ME – CLINICA
IMAGEM CENTER.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2285/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.
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EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 046/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CIMÉDICA – CENTRO DE IMAGENOLOGIA
MÉDICA S/S LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 1908/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 050/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): FUMICO OIZUMI.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 1826/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO
EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 051/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): MARREIROS & NERI LTDA – BIOCENTER
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2270/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 049/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLARA FUMIKO SHIRAYANAGUI DOS SANTOS.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2382/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.
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EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 053/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CENTRO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO
DA AMAZONIA LTDA – CEDOA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2381/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 055/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): LUIZ CARLOS CEMBRANI.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2386/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO
EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 054/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): RAUL ALVES PINTO NETO.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2302/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 056/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): ROBERVAL TAVARES DA SILVA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2270A/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.
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EXTRATO

1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 057/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO
RESPIRATÓRIO E HOSPITAL DO CORAÇÃO S/S LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2248/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 060/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLINICA CARNEIRO LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 06/08/2010 e término em 05/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 1803/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.
Manaus, 05 de agosto de 2010.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO
EXTRATO
1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 058/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): LUIZ MARIO DE OLIVEIRA PEIXOTO.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 05/08/2010 e término em 04/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2281/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 061/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): CLINICA DE RADIODIAGNÓSTICO LTDA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 06/08/2010 e término em 05/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2258/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano Municipal
de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e Laboratorial –
3390.39 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), ficando o restante de R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais) a ser empenhado no exercício seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 04 de agosto de 2010.

Manaus, 05 de agosto de 2010.
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EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 064/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): ODEMILTON JOSE PINHEIRO MACENA.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 10/08/2010 e término em 09/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2313/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 066/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): EDUARDO JORGE SANT'ANA HONORATO.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 11/08/2010 e término em 10/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2064/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 09 de agosto de 2010.

Manaus, 10 de agosto de 2010.

EXTRATO

EXTRATO

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 065/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): LUIS ALBERTO LEON CAMAC.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 10/08/2010 e término em 09/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 2399/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

1. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços
nº 067/2009- MANAUSMED.
2.CONTRATANTE: PREFEITURA DE MANAUS, por meio do Serviço
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de
Manaus – MANAUSMED.
3. CONTRATADO(A): SILENE CASTRO FAZIONI.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais
12 (doze) meses, com início em 11/08/2010 e término em 10/08/2011,
e a alteração do “caput” e do parágrafo primeiro da cláusula quinta,
preservando-se as demais cláusulas do instrumento originário,
consoante conteúdo do processo administrativo de credenciamento
nº 1888/2009-MANAUSMED.
5. VALOR: O valor estimado é de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.4019 – Gestão do Plano
Municipal de Saúde 10.302.4019.2001 – Assistência Médico-Hospitalar e
Laboratorial – 3390.36 – Outros – Serviços de Terceiros – Pessoa Física
no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando o restante de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser empenhado no exercício
seguinte.
7. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente termo aditivo permanecem
em vigor todas as condições estabelecidas no pacto anterior, naquilo
que não conflitar com o objeto do presente, cujas obrigações e direitos
recíprocos se subordinam as partes.

Manaus, 09 de agosto de 2010.

Manaus, 10 de agosto de 2010.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMSA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMINF

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2010 – CLS/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Eventual contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços de manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento
de peças e insumos, nos poços semi-artesianos e reservatórios elevados
que compõem os sistemas de abastecimento de água dos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e Sede desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 02.09.2010 às 09hs.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMINF/PM, torna público que
realizará o seguinte procedimento licitatório, para Secretaria Municipal
de Infraestrutura-SEMINF/PM.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2010 – CLS/PM
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação do
serviço de transporte em veículo utilitário tipo “Pick-Up”, destinado ao
atendimento das necessidades desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 03.09.2010 às 09hs.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na
Comissão de Licitação da SEMINF/PM na Rua Gabriel Gonçalves,
nº 351 - Aleixo (Garajão), Telefone: 3642-3144, no horário das 08h às
12h e das 14h às 17h30, a partir do dia 23/08/2010.
O DAM poderá ser adquirido no site:http://servicos.manaus.am.gov.br,
podendo o pagamento ser efetuado nas principais Agências Bancárias e
Casas Lotéricas, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2010–CL-SEMINF/PM.
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Areia
Lavada Grossa.
Data/Horário: 02/09/2010 às 09h30

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2010 – CLS/PM PARA REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Eventual aquisição de água mineral em garrafa pet de 350ml,
para atendimento das necessidades desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 08.09.2010 às 09hs.

Manaus, 20 de agosto de 2010.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2010 – CLS/PM
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de Curso de
Atualização em Diagnóstico por Imagem/Ultra-Sonografia, para atendimento
das necessidades da Divisão de Apoio Diagnóstico, desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 09.09.2010 às 09hs.

Publicações Diversas

Os Editais encontram-se à disposição dos interessados na Comissão de
Licitação da SEMSA, na Rua Mario Ypiranga Monteiro nº 1695 –
Adrianópolis, com acesso pela Rua Maceió, no horário de 08hs às 12hs
e 14 às 17hs, de segunda a sexta-feira e nos sites: licitacaosemsa.manaus.am.gov.br e www.conlicitacao.com.br/sebrae_am/.

AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA. torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.º 433/00-08, que autoriza o
transporte rodoviário de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, com validade
de 365 dias, para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, no
Estado do Amazonas – AM.

Manaus-Am, 19 de agosto de 2010.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA MACEDO LTDA., torna público
que recebeu do IPAAM, A Licença de Operação n.° 415/10, que autoriza a
exploração de argila numa área de 2,49., com validade de 365 dias, para
Lavra a céu aberto sem beneficiamento, no Município de Iranduba-AM.

TA EXPRESS TRANSPORTE AÉREO LTDA., torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação Nº. 485/07-02, que autoriza
o transporte rodoviário de extrato, aromatizantes líquidos e acido
fosfórico, com validade de 365 dias, para Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos, no Estado do Amazonas – AM.

TA EXPRESS TRANSPORTE AÉREO LTDA, Inscrita sob CNPJ
06.998.735/0002-13 I.E. 04.213.474-9, vem por meio desta comunicar
aos órgãos: Municipal, Estadual e Federal o EXTRAVIO da 1ª via da
nota fiscal 607760 com emissão 14/06/2010 Fornecedor: VIVO S.A
CNPJ 02.449.992/0165-91 I.E. 15.205.797-8, Situada a Av Dr. Freitas
Nr° 278, Cep: 66123-050 Belém –PA, com destinatário: Nokia do Brasil
Tecnologia Ltda CNPJ 02.140.198/0001-34 I.E. 07.000.848-5, Situada a
Av Torquato Tapajós SN KM 12- Lote A Cep: 69.093-415- Manaus-AM,
Estando sem efeito legal para quem estiver de sua posse.
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