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Poder Executivo
LEI Nº 1.580, DE 31 DE AGOSTO DE 2011
MODIFICA a área de abrangência e as finalidades
da Operação Urbana objeto da Lei n.º 1.388, de 11
de novembro de 2009, autoriza a concessão de
direito real de uso de imóveis do patrimônio
municipal para as intervenções específicas, e
estabelece outras providências.
O PREFEITO 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:

V - o Poder Executivo deverá conceder os imóveis livres e
desimpedidos, liberando os locais para construção ou reforma, nos moldes
da proposta vencedora da licitação;
VI - a concessão de cada um dos imóveis, para os fins
previstos nesta Lei, terá prazo máximo de 20 (vinte) anos, prorrogáveis por
até igual período, presente o interesse público.
Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano – CMDU, nos termos do artigo 221 da Lei Orgânica do Município,
normatizar a execução da Lei n.º 1.388, de 11 de novembro de 2009, com suas
posteriores alterações.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º São estendidos a todo o território urbano do Município
os critérios e parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 1.388, de 11 de
novembro de 2009, com as alterações determinadas pela Lei n.º 1.430, de 26
de março de 2010, com vistas à Operação Urbana para implantação de
Centros de Comércio Popular, ficando incluídas dentre suas finalidades:
I - a implantação de:
a) lojas, quiosques, bares e restaurantes localizados em
espaços públicos;
b) equipamentos urbanos de atendimento à coletividade.
II - a revitalização de equipamentos urbanos e de unidades de
interesse histórico.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder direito
real de uso de imóveis do patrimônio municipal situados em qualquer parte
do território urbano de Manaus, para os fins específicos da Operação Urbana
objeto da Lei n.º 1.388, de 11 de novembro de 2009, com as alterações da
Lei n.º 1.430, de 26 de março de 2010, e desta Lei.

LEI Nº 1.581, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

[

Art. 3º Restritas à implantação de Centros de Comércio
Popular, lojas, quiosques, bares e restaurantes localizados em espaços
públicos, as concessões resultarão de procedimento licitatório na modalidade
de Concorrência Pública, planejada e executada pelo Poder Público do
Município, respeitadas a disciplina e as condições a seguir estabelecidas:
I – a concessão será outorgada mediante encargo ao
Concessionário, que consistirá na obrigação de construção ou reforma,
manutenção e administração, durante todo o prazo de concessão, dos
complexos construídos ou reformados, com a ulterior devolução dos imóveis
e suas benfeitorias para a Prefeitura de Manaus, na condição de
Concedente, ao final da vigência do contrato de concessão;
II – a concessão será outorgada ao licitante que apresente a
melhor proposta técnica, devendo ser obrigatoriamente considerado como
um dos critérios para aferição da melhor proposta o do número de boxes a
serem disponibilizados aos camelôs, ambulantes e artesãos devidamente
registrados junto aos órgãos municipais competentes;
III – respeitado o número de boxes previstos em cada edital,
poderão ser objeto de exploração pelo Concessionário os espaços
remanescentes, visando a amortização dos investimentos por ele realizados,
sendo-lhe permitido, ainda, a cobrança de taxa de administração aos
ocupantes dos Centros de Comércio Popular, em valores acordados entre as
partes e homologados pelo Diretor-Presidente do Instituto de Ordem Social e
Planejamento Urbano – IMPLURB;
IV – caberá ao Concessionário todos os investimentos
necessários à construção ou reforma, manutenção e administração dos
complexos construídos ou reformados;

INSTITUI o dia 10 de outubro como o Dia
Municipal do Motorista Condutor de Ambulância.
O PREFEITO 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 Fica instituído o Dia Municipal do Motorista Condutor de
Ambulância no município de Manaus, que será comemorado, anualmente, no
dia 10 de outubro.
Art. 2º A data instituída por esta Lei passa a constar no
Calendário Oficial do Município de Manaus.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.186, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.187, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

ENQUADRA por tempo de serviço servidor
da educação no cargo estabelecido pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2005/12977, de 15.7.2005, no total de 1.177 dias
prestados nesta municipalidade, no período de 1.2.1995 a 30.6.2005, na
função de Professor;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2006/4114/4147/03642, de 16.8.2006, no total de
1.218 dias prestados nesta municipalidade, no período de 31.3.1998 a
30.7.2001, na função de Professor;

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrado por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio 20 horas, Padrão 1, Referência
E, o servidor ANTONIO HENRIQUE COUTINHO MARREIRA, matrícula
077.604-1 C, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Superior 20 horas, Padrão 2,
Referência G, a servidora ANA AMÉLIA LIBÓRIO DE LIMA, matrícula
086.357-2 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

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

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

publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.189, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.188, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

ENQUADRA servidora da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso III do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007, e;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2007/4114/4147/01045, de 24.01.2007, no total de
4.318 dias prestados nesta municipalidade, no período de 01.02.1994 a
09/07/2006, na função de Professora,

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2010/4114/4147/16066, de 18.10.2010, no total de
2.536 dias prestados nesta municipalidade, no período de 24.3.1998 a
9.3.2005, na função de Professor;

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso III do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio, 20 horas, Padrão 1,
Referência D, a servidora DELANE COSTA DE ANDRADE, matrícula
074.705-0E, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal
de Educação.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio 20 horas, Padrão 1, Referência
D, a servidora ELIANA BRASIL MARINHO, matrícula 086.136-7 D, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada..
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua

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

publicação.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

3

Manaus, quinta-feira, 1° de setembro de 2011

Edição 2762
DECRETO N° 1.191, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.190, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

ENQUADRA servidora da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007, e;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2005/12143, de 04.07.2005, no total de 1.900 dias
prestados nesta municipalidade, no período de 13/04/2000 a 26/06/2005,
na função de Professora,

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2008/4114/4147/12119, de 16.6.2008, no total de
1.490 dias prestados nesta municipalidade, no período de 15.5.2004 a
12.6.2008, na função de Professor;

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio, 20 horas, Padrão 1,
Referência E, a servidora JANEIDE SOARES HENRIQUE, matrícula
091.215-8D, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal
de Educação.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Superior 40 horas, Padrão 2,
Referência C, a servidora KELCE CRISTINA DO ESPIRITO SANTO,
matrícula 100.087-0 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 2
do anexo III da Lei supracitada..

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

publicação.

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

Manaus, 31 de agosto de 2011.
Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.193, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.192, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA servidora da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso V do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o enquadramento em reconhecimento
do Tempo de Serviço que se deu por meio do Decreto nº 9.508, de
10.03.2008, no qual lhe foi atribuída duas referências, mediante as quais
passou para o cargo de Pedagogo 20 horas, Padrão 3, Referência B,

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2006/4114/4147/07599, de 10.11.2006, no total de
2.789 dias prestados nesta municipalidade, no período de 4.5.1998 a
30.12.2005, na função de Professor;

CONSIDERANDO, ainda, o tempo de contribuição
averbado por meio do Processo nº 3.348, de 31.05.2000, no total de
5.492 dias, ou seja, 15 anos e 17 dias prestados nesta municipalidade,
no período de 15.03.1985 a 27.03.2000, na função de Professor,

DECRETA:
Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio 20 horas, Padrão 1,
Referência C, a servidora MARIA LUIZA NUNES SOBREIRA, matrícula
086.931-7 D, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

DECRETA:
Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso V do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Pedagogo 20 horas, Padrão 3, Referência G, a
servidora MARLENILZA MARINHO REIS, matrícula 013.306-0B, do
quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada..

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.194, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.195, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

ENQUADRA servidor da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007, e;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2006/4114/4147/08726, de 05.12.2006, no total de
2.453 dias prestados nesta municipalidade, no período de 06/05/1998 a
01/03/2005, na função de Professor,

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2005/9317, de 24.5.2005, no total de 2.513 dias
prestados nesta municipalidade, no período de 7.4.1998 a 24.5.2005, na
função de Professor;

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrado por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio, 20 horas, Padrão 1,
Referência C, o servidor MIQUÉIAS AMARO DOS SANTOS, matrícula
086.868-0D, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal
de Educação.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Superior 20 horas, Padrão 2,
Referência E, a servidora MICHELLE DE OLIVEIRA MAFRA SOUZA,
matrícula 086.181-2 E, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

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

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

publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.197, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.196, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA servidora da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de 2007, e

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 200513592, de 26.07.2005, no total de 1.333 dias
prestados nesta municipalidade, no período de 01.06.1987 a 23.01.1991,
na função de Professora,

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2009/4114/4147/17490, de 19.10.2009, no total de
2.586 dias prestados nesta municipalidade, no período de 2.2.1994 a
3.7.2005, na função de Professor;

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio, Padrão 3, Referência E, a
servidora NAZIDE DE SOUZA EH SILVA, matrícula 013.312-4B, do
quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio 20 horas, Padrão 1,
Referência F, a servidora NAIR CAETANO DE MELO, matrícula
074.485-9 E, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

publicação.
publicação.

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

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
Manaus, 31 de agosto de 2011.
Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.198, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.199, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

ENQUADRA servidora da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.

ENQUADRA servidor da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso III do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007, e;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007, e;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2005/13900, de 29/07/2005, no total de 4.264 dias
prestados nesta municipalidade, no período de 01/08/1993 a 19/06/2005,
na função de Professor,

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2005/13516, de 25/07/2005, no total de 2.568 dias
prestados nesta municipalidade, no período de 31/03/1998 a 12/06/2005,
na função de Professor,

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso III do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professora Nível Médio, 20 horas, Padrão 1,
Referência D, a servidora ORICELIA DOS SANTOS MARQUES,
matrícula 070.169-6E, do quadro de pessoal permanente da Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 1° Fica enquadrado por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso II do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Médio, 20 horas, Padrão 1,
Referência D, o servidor RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, matrícula
086.271-1D, do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal
de Educação.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

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

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

publicação.

publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.201, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.200, DE 31 DE AGOSTO DE 2011
ENQUADRA por tempo de serviço
servidor da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso V do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2009/4114/4147/04326, de 4.3.2009, no total de
5.675 dias prestados nesta municipalidade, no período de 25.11.1992 a
8.6.2008, na função de Professor;

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2006/4114/4147/05686, de 28.9.2006, no total de
1.824 dias prestados nesta municipalidade, no período de 10.3.2000 a
7.3.2005, na função de Professor;

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1° Fica enquadrado por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso V do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Pedagogo 40 horas, Padrão 3, Referência C, o
servidor ROBERTO RANSES DAS CHAGAS BRASIL, matrícula
066.001-9 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Pedagogo 20 horas, Padrão 2, Referência C, a
servidora ROSEMARY FARIAS RUFINO, matrícula 090.776-6 D, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 2
do anexo III da Lei supracitada.

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

publicação.

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

Manaus, 31 de agosto de 2011.
Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DECRETO N° 1.203, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

DECRETO N° 1.202, DE 31 DE AGOSTO DE 2011

APROVA o Regimento Interno do Comitê
Gestor do Programa PPP/Manaus - CGP e
dá outras providências.

ENQUADRA por tempo de serviço
servidora da educação no cargo estabelecido
pela Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007,
que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Subsídios dos Profissionais do
Magistério.

O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência
que lhe confere o artigo 80, inciso IV da Lei Orgânica do Município de
Manaus e,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO a instituição do Comitê Gestor do
Programa PPP/Manaus - CGP pela Lei nº 1.333, de 19 de maio de 2009;

CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso III do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho 2007;

CONSIDERANDO a prerrogativa inserta no art. 6º da
retrocitada Lei, que dá ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de
aprovar, mediante decreto, o regimento interno do FUNGEP,
D E C R E T A:

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2010/4114/4147/01636, de 2.2.2010, no total de
3.598 dias prestados nesta municipalidade, no período de 21.5.1998 a
29.4.2008, na função de Professora;

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê
Gestor do Programa PPP/Manaus - CGP, na forma do Anexo Único
deste Decreto.
publicação.

DECRETA:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Capítulo II do Decreto nº 0404, de 16 de dezembro de 2009.

Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso III do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de
2007, no cargo de Professor Nível Superior 20 horas, Padrão 1,
Referência D, a servidora VELEDA MORAIS RAMOS, matrícula
086.996-1 D, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Educação.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

publicação.

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

Manaus, 31 de agosto de 2011.
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA PPP/MANAUS - CGP
CAPÍTULO I
DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS
Art. 1º O Comitê Gestor do Programa de Parcerias
Público-Privadas, denominado CGP/Manaus, criado pela Lei nº 1.333,
de 19 de maio de 2009, será regido por este Regimento Interno e pelas
demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Art. 2º O Comitê Gestor do Programa de Parcerias
Público-Privadas é órgão superior, de caráter normativo e deliberativo,
vinculado diretamente ao Gabinete do Secretário Municipal de
Programas e Projetos Especiais e Gestão Tecnológica, com as
seguintes finalidades:
I – gestão dos serviços prioritários para a execução do
regime de parceria público-privada;
II – aprovação dos projetos de parceria público-privada,
observadas as condições previstas na Lei nº 1.333, de 19 de maio de
2009 e neste Regimento Interno:
III – orientação, ao Chefe do Executivo, quanto à inclusão
no PPP/Manaus de projeto aprovado, na forma da Lei nº 1.333, de 19
de maio de 2009 e deste Regimento Interno;
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IV - autorização da abertura de licitação, sua dispensa ou
inexigibilidade, e aprovação de seu edital;

§ 2º Em caso de ausências ou impedimentos legais, os
membros serão substituídos por seus substitutos legais, assim definidos
no Regimento Interno de cada órgão ou entidade representante.

V – fiscalização da execução das parcerias público- privadas;

§ 3º Poderão participar das reuniões do CGP/Manaus, por
convocação de seu Presidente e na condição de membros eventuais,
com direito à manifestação, os demais titulares dos órgãos ou entidades
municipais cuja atividade-fim tenha pertinência temática com o objeto do
projeto em apreciação.

VI – apreciação dos relatórios de execução dos contratos,
opinando sobre eventuais alterações, revisões, rescisões, prorrogações
ou renovações;
VII – fixação das diretrizes para a autuação dos
representantes do Município;

§ 4º A participação dos membros do CGP/Manaus não
será remunerada, sem prejuízo das parcelas indenizatórias devidas em
virtude de lei.

VIII – publicação no Diário Oficial do Município das atas de
suas reuniões;

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS

IX – gestão, ou ao seu rogo, indicação do gestor e
administrador do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parcerias
Público-Privadas - FUNGEP.

Art. 5º Os projetos de Parcerias Público-Privadas, na
forma deste Regulamento, deverão ser aprovados mediante processo
administrativo deliberativo e prévio perante o CGP, com base no parecer
de análise de sua Secretaria Executiva.

Art. 3º Para o cumprimento do disposto no artigo
precedente, e sem prejuízo de outras atribuições e ações previstas em
normas legais e regulamentares, compete ao CGP/Manaus:

Parágrafo único. A aprovação dos projetos a que alude o
art. 5º compreenderá as seguintes fases:

I – aprovar ou rejeitar os pareceres de análise dos projetos a
serem votados, nos quais deverá constar a viabilidade econômicofinanceira da PPP, cujos documentos serão encaminhados aos membros
do Comitê 03 (três) dias antes da data prevista para a realização da
reunião de votação;

I - análise da viabilidade técnica e econômico-financeira do
projeto;
II - consulta pública;

II – aprovar projetos de parcerias público-privadas, bem
assim as respectivas minutas de edital e de contrato de concessão
apresentados pela Secretaria Executiva do Comitê, por meio de voto da
maioria dos membros presentes na sessão, observadas as condições
estabelecidas em Lei e neste Regulamento;

III - deliberação.
Art. 6º Caso o CGP/Manaus entenda, ainda que em
caráter preliminar, pela viabilidade do projeto, este será submetido à
consulta pública, com duração de 30 (trinta) dias, oportunidade em que
serão apresentados todos os dados e informações que permitam o seu
debate pelos interessados.

III – submeter as minutas de edital e de contrato de
concessão à aprovação do Prefeito Municipal de Manaus e, ainda,
recomendar a inclusão, no Programa de PPP de Manaus, do projeto
eventualmente aprovado;

Art. 7º Finda a fase de consulta pública, o CGP/Manaus
deliberará, por voto da maioria absoluta de seus membros, sobre a
aprovação do projeto.

IV - deliberar sobre política tarifária, reajustes, conceitos,
metodologias, equilíbrio econômico-financeiro e casos omissos inerentes
aos contratos vinculados ao Programa de PPP/Manaus;

Parágrafo único. A decisão do Comitê constará em ata,
que deverá ser publicada no Diário Oficial do Município, sem prejuízo da
utilização de outros meios de divulgação.

V - gerir ou, a seu exclusivo critério, indicar o gestor e o
administrador do Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parcerias
Público-Privadas – FUNGEP.

Art. 8º O parecer de análise técnica do projeto deverá conter:
I – a análise dos riscos inerentes ao desenvolvimento do
projeto, bem assim a especificação da sua forma de divisão entre a
Administração Pública Municipal e o proponente. Neste sentido, o ente
público ficará responsável pelos riscos decorrentes das ações que deveria
realizar para viabilizar a prestação/execução do escopo pelo parceiro privado,
o qual, por sua vez, responderá pelos riscos decorrentes da construção das
obras, da própria prestação dos serviços, dentre outros especificados nos
respectivos contratos de concessão;

§ 1º No caso de aprovação do projeto, o Presidente do Comitê
Gestor deverá encaminhar ao Prefeito Municipal recomendação para a sua
aprovação, bem como solicitar garantias para integrar o FUNGEP.
§ 2º As Secretarias Municipais, quando solicitado,
encaminharão ao CGP/Manaus relatórios e informações sobre a execução
dos contratos celebrados no âmbito do Programa dos quais sejam parte,
ou que tenham a participação de outras entidades vinculadas.

II – a especificação das garantias que serão oferecidas para a
concretização do financiamento privado do projeto, por parte do ente público;

Art. 4º O CGP/Manaus é composto pelos seguintes membros:

III – a proposição de apresentação, em seu conteúdo, do
parecer jurídico da Secretaria Executiva do Comitê Gestor, tomando
como base as legislações nacional e municipal;

I – Secretário-Chefe do Gabinete Civil;
II – Secretário Municipal de Administração;

IV - a vantagem econômica e operacional da proposta e do
projeto para o Município;

III – Secretário Municipal de Finanças;
IV – Secretário Municipal de Programas e Projetos Especiais e
Gestão Tecnológica;

V – a técnica de gestão no emprego dos recursos públicos,
relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta;

V - Procurador Geral do Município;

VI – o índice de rentabilidade do projeto, bem como da
viabilidade/eficácia dos indicadores de resultados que vierem a ser adotados,
considerando a capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos, assim
como os parâmetros que vinculem o montante da remuneração aos
resultados atingidos;

VI – até três membros de livre escolha do Prefeito Municipal.
§ 1º O CGP/Manaus será presidido pelo Secretário
Municipal de Programas e Projetos Especiais e Gestão Tecnológica,
cabendo a este indicar eventual substituto em casos de ausência.
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II – articular-se com os órgãos e entidades interessados;

VII - a forma e os prazos de amortização do capital
investido pelo contratado;

III – enviar os avisos de convocação para as reuniões do
CGP - Manaus;

VIII - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e
ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas de
forma proporcional à gravidade da falta cometida com relação às
obrigações assumidas;

IV – secretariar e elaborar as atas das reuniões do CGP Manaus, providenciando, em seguida, a sua publicação no Diário Oficial
do Município;

IX - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária
do parceiro público, os modos e os prazos para a sua regularização e,
quando houver, a forma de acionamento da garantia;

V – minutar os atos expedidos pelo Comitê, nos termos do
art. 4º deste Decreto;

X - a realização de vistoria dos bens reversíveis por parte
do poder público.

Colegiado.

§ 1º As especificações de que trata o inciso II deverão
estar consignadas, de forma expressa, tanto na proposição ao Conselho
Gestor, como na resolução que vier a aprovar o projeto.

VI – manter arquivados os documentos de interesse do
CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES

§ 2º Caso o projeto necessite de aporte financeiro, o parecer
favorável do agente financeiro deverá constar em ambos os documentos.

vez por mês.

Art. 11. O CGP/Manaus reunir-se-á, ordinariamente, uma

§ 1º O presidente do Comitê poderá, justificadamente,
dispensar a realização da reunião ordinária, bem assim convocar
reuniões extraordinárias, sempre que julgar necessário ou mediante
solicitação de qualquer membro.

§ 3º Os dados e as informações que fundamentarem o estudo
técnico, constantes da proposição de apresentação e da resolução de
aprovação do projeto, deverão ficar disponíveis ao público em sítio eletrônico
do Município de Manaus, durante o período de duração do contrato.

§ 2º Os avisos de convocação para as reuniões indicarão,
detalhadamente, a ordem do dia, e serão entregues aos membros com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, acompanhados da
documentação e das informações relativas à matéria a ser apreciada.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DO
PROGRAMA DE PARCERIAS
Seção I
Do Presidente

§ 3º As reuniões serão lavradas em atas de registro
próprio, as quais serão assinadas por todos os presentes e,
posteriormente, publicadas no Diário Oficial do Município.

Art. 9º Compete ao Presidente do CGP/Manaus:

Art. 12. As deliberações do CGP/Manaus serão tomadas
por maioria de votos dos membros presentes à sessão, tendo o
Presidente direito ao “voto de qualidade”.

I – presidir as reuniões do Comitê;
II – aprovar o encaminhamento das matérias ao Comitê,
bem como definir a pauta das reuniões;

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO E DA AUDITAGEM

III – expedir e fazer publicar no Diário Oficial de Manaus as
normas e as deliberações aprovadas pelo CGP/ Manaus;

Seção I
Da Auditagem

IV – submeter à apreciação e à aprovação do CGP/Manaus:

Art. 13. O processo de implementação de cada projeto de
PPP será auditado a partir da publicação do respectivo edital, conforme
determinado pelo CGP/Manaus.

a) as minutas de decretos sobre matérias de interesse do
Programa PPP/Manaus;
b) o relatório trimestral de acompanhamento e execução

Parágrafo único. A auditagem de que trata o caput

do Programa;

envolverá:

V – encaminhar ao Prefeito Municipal as minutas e os
relatórios a que se refere o inciso anterior;

I – a verificação e o atesto da lisura e da observância das
regras estabelecidas no edital;

VI – manifestar-se publicamente em nome do CGP/Manaus;

II – a fiscalização do cumprimento dos serviços previstos
no respectivo contrato; e

VII – autorizar o acesso a documentos relativos a projetos
incluídos no Programa;

III – a apresentação, ao final do processo, de relatório que
será submetido à apreciação do CGP/Manaus.

VIII – providenciar, por intermédio da Secretaria Executiva,
a inclusão de ativos no FUNGEP antes da realização da sessão de
abertura da licitação;

Seção II
Da Fiscalização

Seção II
Do Secretário Executivo

Art. 14. Caberá ao Comitê Gestor, por intermédio de
sua Secretaria Executiva, fiscalizar a execução dos serviços e obras
objeto dos contratos de Parcerias Público-Privadas, relatando em
documento próprio, a ser aprovado por ato privativo do Presidente
do Comitê Gestor, as condições das prestações contratadas e,
quando for o caso, recomendando as medidas necessárias para a
sua correção, inclusive aquelas referentes à redução ou à
suspensão de repasses ou, ainda, à encampação do serviço
contratado, medida a ser tomada no caso de interrupção da
prestação.

Art. 10. O CGP/Manaus terá um Secretário Executivo
nomeado por ato do Prefeito Municipal, a quem compete:
I – coordenar a preparação das informações e dos
documentos necessários à análise das propostas preliminares dos
projetos de PPP, bem como encaminhá-las à apreciação do CGP Manaus;
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

(*) DECRETO Nº 1.160, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
CRIA, no âmbito do Município de Manaus, a
Comissão Especial de Assistência ao Setor
Pesqueiro, e dá outras providências.

Art. 15. Os servidores da administração municipal direta e
indireta responderão, nos termos da lei e deste Regimento Interno:
I – por eventuais ações ou omissões que impeçam ou
prejudiquem o curso do Programa PPP/Manaus; e

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 128, inciso I, da LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE
MANAUS, e

II – pela quebra de sigilo de informações sobre o Programa
PPP – Manaus, ainda não divulgadas ao público, a que tenham acesso
privilegiado em razão do exercício do seu cargo ou função.

CONSIDERANDO o reduzido número de servidores
lotados na Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento –
SEMPAB para a realização de estudos e implantação de técnicas
destinadas ao setor pesqueiro, visando a prestação de assistência
técnica e logística aos pequenos psicultores do Município de Manaus;

Art. 16. Os representantes dos órgãos e entidades da
administração municipal, direta e indireta, são responsáveis pela
exatidão e pelo fornecimento, em tempo hábil, das informações
necessárias ao Programa PPP/Manaus.

CONSIDERANDO as razões expostas no Processo
Administrativo nº 2011/2207/2287/02994,

Art. 17. Caberá aos órgãos ambientais do Município
priorizar as licenças ambientais dos projetos, bem como acompanhar o
cumprimento das obrigações previstas nos projetos de PPP.

D E C R E T A:
Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Assistência ao
Setor Pesqueiro, destinada à realização de estudos visando a
implantação de técnicas destinadas ao setor, destinadas a dar
assistência aos pequenos psicultores do Município, permitindo-lhes
desenvolver suas atividades na preparação dos tanques, na alevinagem,
na criação do pescado, na de pesca e na assistência logística de
transporte e comercialização dos peixes.

DECRETO N° 1.204, DE 31 DE AGOSTO DE 2011
ENQUADRA servidora da Educação por
tempo de serviço no cargo instituído pela Lei
nº 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Subsídios dos Profissionais do Magistério.

§ 1º A Comissão de caráter temporário, vincula-se à
Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento – SEMPAB, e será
integrada por 40 (quarenta) membros designados por ato do Prefeito
Municipal, dentre os quais um Presidente e um Vice-Presidente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 128 da Lei Orgânica do
Município,
CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso I do
artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de 2007, e

§ 2º A vigência da Comissão e o mandato dos membros
será de dozes meses, prorrogável por igual período, mediante
justificativa do Secretário Municipal de Abastecimento, devidamente
autorizada pelo Prefeito.

CONSIDERANDO o tempo de contribuição averbado por
meio do Processo nº 2006/4114/4147/08420, de 28.11.2006, no total de
1.337 dias prestados nesta municipalidade, no período de 01/04/2002 a
28/11/2005, na função de Professora,

§ 3º A Comissão deverá apresentar, mensalmente, perante
o titular da SEMPAB, relatório circunstanciado de todas as atividades
desenvolvidas e as metas alcançadas.

DECRETA:
Art. 1° Fica enquadrada por tempo de serviço, na forma
estabelecida no inciso I do artigo 31 da Lei nº 1.126, de 5 de junho de 2007,
no cargo de Professor Nível Médio, 20 horas, Padrão 1, Referência E, a
servidora WALDEMIRA MARIA PAIVA DE CASTRO, matrícula 095.776-3C,
do quadro de pessoal permanente da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Aos membros da Comissão serão atribuídas as
seguintes gratificações mensais:
I – Presidente, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
II – Vice-Presidente, R$ 2.000,00 (dois mil reais);
III – Membros, R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á na Tabela 1
do anexo III da Lei supracitada.

Art. 3º As despesas decorrentes da operacionalização da
Comissão de que trata este Decreto correrão por conta das dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento –
SEMPAB, órgão responsável pelo suporte técnico e administrativo da
Comissão.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 31 de agosto de 2011.

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

Manaus, 23 de agosto de 2011

(*) Republicado integralmente por haver sido publicado com incorreções no DOM
Nº 2755, de 23-08-2011.
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DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2011

(*) DECRETO Nº 1.163, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

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

REVOGA o Decreto nº 799, de 24 de março
de 2011.
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência
que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o
nº 2011/2207/2887/03281, resolve

CONSIDERANDO as razões expostas no processo
administrativo nº 2011/2887/2908/00701, e

que

consta

no

Processo

CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem empreendida
pelo Senhor VITAL DA COSTA MELO, Secretário Municipal de
Trabalho e Desenvolvimento Social - SEMTRAD, no período de 21 a
23-08-2011, a fim de participar da Oficina de Capacitação em
Construção e Análise de Indicadores de Trabalho Decente, na cidade
de Belém/PA, com ônus para o Erário Municipal relativamente às
diárias e às passagens aéreas.

CONSIDERANDO a decisão do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – STF, em controle concentrado de constitucionalidade, que
deferiu liminar suspendendo o subitem 13.05 da Lei Complementar
nº 116/2003, publicada em 25/05/2011,
D E C R E T A:

Manaus, 31 de agosto de 2011.

Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 799, de 24 de
março de 2011, que disciplina tratamento tributário específico às
atividades executadas no Pólo Industrial de Manaus.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 25/05/2011.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Manaus, 25 de agosto de 2011

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2011
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência
que lhe conferem os artigos 80, inciso II, e 128, inciso I, da LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

(*) Republicado integralmente por haver sido publicado com incorreções no DOM
Nº 2757, de 25-08-2011.

CONSIDERANDO que, nos termos do Inciso I do art. 437
da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, a data de 05 de
setembro é feriado municipal, comemorativo da Elevação do Amazonas
à Categoria de Província;

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2011
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência
que lhe confere o artigo 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO,
CONSIDERANDO o
nº 2011/2207/2887/03256, resolve

que

consta

no

CONSIDERANDO o subsequente feriado nacional de 07
de setembro, data maior da nacionalidade,
RESOLVE:

Processo

DECLARAR ponto facultativo nas repartições públicas
municipais, no dia 06 de setembro de 2011, ressalvadas as atividades
essenciais assim definidas em lei, conforme dispõe o § 1° do artigo 9°
da Constituição Federal.

CONSIDERAR AUTORIZADA a viagem empreendida pelo
Senhor THIAGO COELHO VERÇOSA DE MEDEIROS RAPOSO,
Subsecretário Municipal de Assuntos Federativos - SEMAF, que se
ausentou da cidade de Brasília, nos dias 15 e 16-08-2011, para tratar de
assuntos referentes à Municipalidade, na cidade de Manaus/AM, com ônus
para o Erário Municipal relativamente às diárias e às passagens aéreas.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente aditivo foram empenhadas sob nº 2011NE00008, datado de
3.1.2011 à conta da seguinte rubrica orçamentária 04.112.4002.2076.
0000 fonte 01000000.

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2011
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência
que lhe confere o artigo 80, inciso XI, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS, e
CONSIDERANDO o
nº 2011/2207/2887/03150, resolve:

que

consta

no

6. VIGÊNCIA: a contar de 1º.8.2011.

Processo

Manaus, 30 de agosto de 2011.

I - EXONERAR, a contar de 1º-08-2011, nos termos do
artigo 103, inciso I, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de
1º-9-1971 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus),
as senhoras abaixo discriminadas, integrantes da estrutura
organizacional do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS:
NOME
Halrane Sumaya Litaiff
Ivaney Gonçalves de Souza

CARGO
Assessor Técnico III
Gerente

SIMBOLOGIA
DAS-1
CAD-3

II - NOMEAR, a contar de 1º-08-2011, nos termos do artigo
11, inciso II, da Lei nº 1.118, de 1º-09-1971 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Manaus), as senhoras abaixo identificadas,
para exercerem, no INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – MANAUSTRANS, os cargos em
comissão especificados, objeto da Lei nº 1.508, de 21-09-2010,
combinada com o Decreto nº 0709, de 14-12-2010:
NOME
Glenda Cristina de Lima Firmino
Daniele Libório de Carvalho

CARGO
Assessor Técnico III
Gerente

SIMBOLOGIA
DAS-1
CAD-3

Manaus, 31 de agosto de 2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO
1. ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Termo de Prorrogação da
Prestação de Serviços por Tempo Determinado celebrado em 30.4.2009.
2. PARTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal
de Administração e a senhora VALDENISE DOCE CABRAL.
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, à prestadora de serviço.
4. FUNDAMENTAÇÃO: Decreto nº 0086, de 30 de abril de 2009,
publicado no DOM nº 2195 de 30.4.2009 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.
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas
atribuições legais e,
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 081/2011 – CLS/PM.

O SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas
atribuições legais e,

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

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 073/2011 – CLS/PM PARA REGISTRO DE PREÇOS

R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao
procedimento licitatório que viabiliza a Aquisição, pelo menor preço por
item, de Medicamentos Veterinários para atendimento das necessidades
do Centro de Controle de Zoonoses Dr. Carlos Durand, desta SEMSA

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

II – ADJUDICAR NUTRIAGRO COMERCIAL LTDA.,
vencedora do certame com o valor total de R$ 32.436,00 (Trinta e dois
mil, quatrocentos e trinta e seis reais).

R E S O L V E:

III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de
Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.

I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente
da Comissão de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 073/2011-CLS/PM, visando
eventual aquisição, pelo Menor Preço por Item, de Material de
Limpeza, para atendimento das necessidades de toda a Secretaria
Municipal de Saúde, as empresas a seguir relacionadas, com os
respectivos itens e valores unitários: ACRUX COMÉRCIO DE
FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA., para os itens: 29 R$ 0,49
(Quarenta e nove centavos) e 30 R$ 3,92 (Três reais e noventa e dois
centavos); CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA., para os itens: 01 R$
1,09 (Um real e nove centavos) e 33 R$ 2,89 (Dois reais e oitenta e
nove centavos); COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO
MADEIRA LTDA., para os itens: 02 R$ 2,72 (Dois reais e setenta e
dois centavos), 04 R$ 2,10 (Dois reais e dez centavos), 06 R$ 29,00
(Vinte e nove reais), 07 R$ 10,90 (Dez reais e noventa centavos), 08
R$ 17,00 (Dezessete reais), 09 R$ 1,94 (Um real e noventa e quatro
centavos), 12 R$ 1,49 (Um real e quarenta e nove centavos), 14 R$
12,00 (Doze reais), 18 R$ 1,49 (Um real e quarenta e nove centavos),
19 R$ 1,47 (Um real e quarenta e sete centavos), 20 R$ 2,77 (Dois
reais e setenta e sete reais), 22 R$ 17,00 (Dezessete reais), 28 R$
1,00 (Um real) e 31 R$ 2,80 (Dois reais e oitenta centavos);
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA., para os itens:
10 R$ 39,00 (Trinta e nove reais), 17 R$ 3,98 (Três reais e noventa e
oito centavos) e 25 R$ 0,57 (Cinquenta e sete centavos);
QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para os itens:
15 R$ 26,22 (Vinte e seis reais e vinte e dois centavos), 21 R$ 72,00
(Setenta e dois reais) e 36 R$ 28,00 (Vinte e oito reais), R. C.
PESQUEIRA DA SILVA, para os itens: 13 R$ 0,75 (Setenta e cinco
centavos) e 27 R$ 2,45 (Dois reais e quarenta e cinco centavos) e R S
AGUIAR COMÉRCIO, para os itens: 03 R$ 3,20 (Três reais e vinte
centavos), 11 R$ 2,91 (Dois reais e noventa e um centavos), 32 R$
1,84 (Um real e oitenta e quatro centavos), 34 R$ 4,55 (Quatro reais e
cinquenta e cinco centavos) e 37 R$ 25,00 (Vinte e cinco reais), para o
objeto licitado.

Gabinete do Subsecretário Executivo
Manaus, 31 de agosto de 2011.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 082/2011 – CLS/PM PARA REGISTRO DE PREÇOS
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente
da Comissão de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 082/2011-CLS/PM, visando
Eventual aquisição, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios,
para abastecimento de todos os Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde, desta SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com os
respectivos itens e valores unitários: A. SOARES FERREIRA & CIA
LTDA., para o item: 01 R$ 4,19 (Quatro reais e dezenove centavos) e
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA., para o item 02 R$
2,27 (Dois reais e vinte e sete centavos).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação
dos proponentes vencedores para assinatura das Atas de Registro de
Preços, nos termos da lei.

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços,
nos termos da lei.

Gabinete do Subsecretário Executivo

Gabinete do Subsecretário Executivo
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 25 de agosto de 2011.

O SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 083/2011 – CLS/PM.
CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício,
irregularidade ou recurso pendente,

PORTARIA Nº 1001/2011-SEMED/GS

R E S O L V E:

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no exercício
da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICIPIO, combinado com o Decreto nº 3.104, de 22.11.95, e
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de
junho de 2007.

I – HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao
procedimento licitatório que viabiliza a Aquisição, pelo menor preço por
item, de Colchões e Colchonetes, para atendimento das necessidades
da Maternidade Dr. Moura Tapajoz, desta SEMSA.

R E S O L V E:

II – ADJUDICAR as empresas: MAPEMI - BRASIL
MATERIAIS MÉDICOS E ODONT. LTDA., vencedora do certame para o
item: 02, com valor total de R$ 792,00 (Setecentos e noventa e dois
reais) e T. DA S. LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS., para os itens:
01, com valor total de R$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais), 03,
com valor total de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), 04, com valor total
de R$ 500,00 (Quinhentos reais) e 05, com valor total de R$ 1.250,00
(Um mil, duzentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global de
R$ 11.670,00 (Onze mil, seiscentos e setenta reais).

EXCLUIR o pagamento de subsídio para professores
efetivos investidos em Função Especial do Magistério/FEM, constante da
relação abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme períodos especificados.
EXCLUIR LOCALIDADE ESPECIAL – EFETIVO
Nº
1

III – DETERMINAR emissão das respectivas Notas de
Empenho nos valores totais constantes nas propostas das licitantes
vencedoras.

SERVIDOR

MATRÍCULA

VIVIANE DILMA FIGUEIREDO PEREIRA 107.132-7A

CANCELAMENTO PORTARIA DE
A CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
01/08/11
0814/11

EXCLUIR CARGA DOBRADA – EFETIVOS

Gabinete do Subsecretário Executivo
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Nº

SERVIDOR

1
2
3

ANA LUCIA SILVA DE CASTRO
ANA MARIA SOARES TRINDADE
JOAO CEZAR FERREIRA MACIEL

CANCELAMENTO PORTARIA DE
A CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
111.966-4A
12/08/11
0372/11
107.046-0A
13/08/11
0267/11
104.237-8A
17/08/11
0403/11

MATRÍCULA

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 26 de agosto de 2011.

ERRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ERRATA da Portaria nº 0842/2011-SEMED/GS, publicada
no DOM nº 2741, de 03/08/2011, referente ao nº do processo de
interesse da servidora ALDICEA CRAVEIRO DE LIMA FERREIRA, do
quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 0997/2011-SEMED/GS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no exercício
da competência que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO
MUNICIPIO, combinado com o Decreto nº 3.104, de 22.11.95, e
CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de
junho de 2007.

ONDE SE LÊ:
II – Encaminhar o Processo nº 2011/4114/4147/ 11463 à Comissão
Permanente de Regime Displinar.

R E S O L V E:

LEIA-SE:

EXCLUIR o pagamento de subsídio para professores
efetivos investidos em Função Especial do Magistério/FEM, constante
da relação abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme períodos
especificados.

II – Encaminhar o Processo nº 2010/4114/4147/ 11463 à Comissão
Permanente de Regime Displinar.
PUBLIQUE-SE.

INSTRUTORIA EDUCACIONAL (TABELA 06 - ANEXO V)
Nº
1

SERVIDOR
THIAGO EUGENIO GOMES

MATRÍCULA
114.859-1A

Manaus, 26 de agosto de 2011.

CANCELAMENTO PORTARIA DE
A CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
25/07/11
0003/11

ASSESSORIA PEDAGÓGICA (TABELA 06 - ANEXO V)
Nº
1

SERVIDOR
ESTHER DE SOUZA BENTO

MATRÍCULA
050.755-5A

CANCELAMENTO PORTARIA DE
A CONTAR DE AUTORIZAÇÃO
01/08/11
0820/11
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PORTARIA N°. 145/2011-SEMASDH

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS, no exercício da competência que lhe outorga o
inciso II do artigo128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE MANAUS e,

PORTARIA N. 142/2011-SEMASDH

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo
n° 2011/11908/11954/00554,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS, no exercício da competência que lhe confere o
artigo 86 inciso IV, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO
2011/11908/11954/00713.

o

teor

do

8.666/93,

Processo

RESOLVE:
I. CESSAR OS EFEITOS, a partir de 03/08/2011 da
Portaria n°133/2011-SEMASDH/GS, publicada no DOM n° 2734 de
25/07/2011.

RESOLVE
CONCEDER, em conformidade com o artigo 150,
Parágrafo único, combinado com o artigo 151, da Lei nº 1.118 de
01.09.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a
servidora relacionada nesta portaria, vinculada ao quadro de pessoal do
Regime Jurídico Estatutário desta Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos, Licença-Prêmio, com efeito a contar da data
especificada.
NOME

Matrícula

MARIA DA PAZ FORTE TÔRRES

082.094-6 B

Decênio
08.05.1996 a
08.05. 2006

II. DESIGNAR os servidores Gecilda Albano Peçanha,
Matrícula n°116.021-4B, Clícia Pereira Franco, Matrícula n° 117.877-6A,
Clícia Simone Chaves Lima, Matrícula n° 069.931-4C, para, sob a
presidência da primeira e suplência do último, efetuarem o Atesto das
Notas Fiscais e o acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato
n° 020/2011, e seus respectivos Aditamento, celebrado entre a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos –
SEMASDH, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social FMAS e a Empresa R. M. MACHADO., a contar de 03/08/2011.

Período
01.09.2011 a
29.11.2011

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

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

Manaus, 29 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

(*) E X T R A T O

PORTARIA N°. 144/2011-SEMASDH

1.ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 017/2010,
celebrado em 05/08/2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS, no exercício da competência que lhe outorga o
inciso II do artigo128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE MANAUS e,

2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH e o Sr.
EUZIR COSTA DE FARIAS.

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo
n° 2011/11908/11954/00555,
8.666/93,

CONSIDERANDO os Termos dos Artigos 73 a 76 da Lei

3.OBJETO: Renovação do Contrato de Locação do imóvel, destinado ao
funcionamento do Conselho Tutelar da Zona Sul l, situado na Rua
Borba, nº. 1.415, Cachoeirinha, CEP 69060-210, referente ao processo
nº. 2011/11908/11954/00196.

CONSIDERANDO os Termos dos Artigos 73 a 76 da Lei
RESOLVE:

4.VALOR GLOBAL: R$ 38.450,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e
cinqüenta reais e vinte e oito centavos), sendo que R$ 15.593,72 (quinze
mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
Empenhado em 2011 e R$ 22.856,56 (vinte e dois mil, oitocentos e
cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos) a ser Empenhado em
2012, com valor mensal de R$ 3.204,19 (três mil, duzentos e quatro
reais e dezenove centavos).

I. CESSAR OS EFEITOS, a partir de 03/08/2011 da
Portaria n°133/2011-SEMASDH/GS, publicada no DOM n° 2734 de
25/07/2011.
II. DESIGNAR os servidores Gecilda Albano Peçanha,
Matrícula n°116.021-4B, Clícia Pereira Franco, Matrícula n° 117.877-6A,
Clícia Simone Chaves Lima, Matrícula n° 069.931-4C, para, sob a
presidência da primeira e suplência do último, efetuarem o Atesto das
Notas Fiscais e o acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato
n° 019/2011, e seus respectivos Aditamento, celebrado entre a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos – SEMASDH, por
intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e a Empresa
CARLA DA SILVA BEMFICA FREITAS., a contar de 03/08/2011.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho n.º 2011NE00594,
de 05/08/2011, à conta da rubrica UO: 37100; Programa de Trabalho:
08.122.4002.2238.0000; Fonte de Recurso: 01000000; Natureza da
Despesa: 33903615.
6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 12(doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.

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

Manaus, 05 de agosto de 2011.

Manaus, 31 de agosto de 2011.

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DOM nº2760, de 30.08.2011.
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ERRATA aos extratos do Segundo e Terceiro Termo Aditivo ao Termo
de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, de
22 de agosto de 2011, publicados no DOM 2757, de 25 de agosto de
2011, referentes aos servidores contratos sob a égide do Regime Direito
Administrativo.

CONSIDERANDO a opinião apresentada no Parecer
nº 24/2011 pela Procuradoria Geral do Município – PGM através da
Procuradoria do Meio Ambiente e Urbanismo, quanto a não aceitação da
proposta de mudança de nomenclatura da Licença Municipal de
Conformidade, em face das razões e fundamentos ali expostos;

ERRATA

CONSIDERANDO que entendemos assistir razão quanto a
tal nomenclatura própria apontada pela Procuradoria Geral do Município,
mas que não desprezou e nem desconheceu a real situação de anuência
para a atividade;

ONDE SE LÊ:
Por meio da Lei 1.145, de 26 de março de 2010.

RESOLVE
LEIA–SE:

Art. 1º. Estabelecer critérios para o licenciamento
ambiental da atividade de mineração, considerando a legislação
ambiental vigente, a necessidade de agilidade, simplificação e
aperfeiçoamento do processo.

Por meio da Lei 1.425, de 26 de março de 2010.
Corrigir número da lei

Art. 2º. A competência da SEMMAS (Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade) quanto ao procedimento de
licenciamento da atividade de mineração, abrangerá somente a Licença
Municipal de Conformidade, cabendo ao Órgão Estadual (IPAAM), o
licenciamento completo da mesma atividade e respectiva avaliação dos
impactos ambientais.
Art. 3º. Para a obtenção da Licença Municipal de
Conformidade, voltada especificamente para as atividades de
mineração, faz-se necessária apresentação da seguinte documentação:

Publique-se.
Manaus, 29 de agosto de 2011.

1. Requerimento Padrão (modelo SEMMAS);
2. Cópia da Guia de Recolhimento do Custo de Análise;
3. Cópia do Cartão de CNPJ (se for pessoa jurídica);

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE

4. Cópia do RG e CPF (do responsável e procurador(se houver);
5. Cópia autenticada da procuração (se houver procurador);

DISPÕE sobre normas específicas para a LMC –
Autorização para atividade Mineral e dá outras providências.

6. Documento de Propriedade do Terreno (caso o requerente não
possua documento de imóvel, deverá apresentar uma justificativa da não
apresentação, acompanhando de uma declaração registrada em cartório
que ateste ser o proprietário do lote e algum comprovante de residência
(IPTU ou Conta de água/luz/telefone);

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE, 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;

7. Declaração pessoal do interessado e sob as penas de lei de que
formalizará o pedido de licença ambiental do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (IPAAM) e que entregará todos os documentos
exigidos para a obtenção da Licença Estadual de Operação;

CONSIDERANDO a proposta de estabelecer critérios e
procedimentos administrativos do Licenciamento Municipal para
Atividade de Mineração visando maior agilidade, bem como evitar
eventual questionamento de conflito de competência e de mudar a
nomenclatura da LMC, passando a ser chamada de Autorização para
Atividade Mineral.

8. Planta de situação e localização georreferenciada. Contendo todos
os vértices da poligonal da área a ser requerida, as distâncias entre
estes, respectivas coordenadas geográficas, APP e Reserva Legal;

CONSIDERANDO a proposta de desburocratizar o
procedimento de autorização ou licença, sem prejuízo para o
procedimento licenciatório, deixando de exigir documentos indiferentes
ou desnecessários para um Licenciamento Municipal, vez que cabe ao
Órgão Estadual (IPAAM) licenciar e exigir determinados documentos,
fazendo-se necessário somente os dados e localização do
empreendimento e recepção da cópia do PRAD, constando a licença
ambiental do Órgão Estadual, onde ao Órgão Municipal compete anuir
pela viabilidade;

10. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da atividade a ser
realizada.

RESOLUÇÃO Nº 051/2011 – COMDEMA

9. Formulário de Caracterização Ambiental do Empreendimento
devidamente preenchido.

11. Cópia do PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) após
a aprovação pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM)
Art.4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. O
teor desta resolução terá validade após a sua publicação.
PLENÁRIO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E
MEIO AMBIENTE COMDEMA

CONSIDERANDO a posição do Órgão Municipal
Ambiental de apenas e tão somente suplementar e não de autorizar,
propriamente, o licenciamento ambiental para atividade, apenas
firmando e fixando a atuação local de viabilidade do empreendimento,
através da emissão da Licença Municipal de Conformidade
(LMC), aqui interpretada como uma Autorização e que deve ser
apresentada ao Órgão Estadual para obtenção do regular
Licenciamento Ambiental;

Manaus, 1º de setembro de 2011
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DESPACHO

EXTRATO

Considerando o que consta do processo nº 2011/4933/7028/00042, de
interesse do Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Dispenso o processo licitatório, nos termos do artigo nº 24, inciso II da
Lei nº 8.666/93 para a contratação da empresa K. LUIZA DE A.
FERNANDES que tem por objeto a contratação de serviço de tradução
simultânea para realização de eventos I Reunião Latino Americana de
Governos Locais – Meio Ambiente e Sustentabilidade Seminário
Internacional de Cidades e Florestas, nos dias 15 e 16 de Setembro de
2011, coordenado pela SEMMAS, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil
reais), retroagindo seus efeitos a partir de 30 de agosto de 2011.
Seja submetido o presente Despacho à consideração do Senhor Secretário
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para fins de ratificação.

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Fornecimento nº 006/2011,
celebrado em 23/08/2011.
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, e a
empresa Ecotextil Indústria de Confecções Ltda. - EPP.
3. OBJETO: Este contrato tem por objeto o fornecimento de peças
para vestuário, conforme identificadas no Edital de Pregão
nº 157/2010 – CLS/PM, item 04, segundo quantitativo registrado na
Ata de Registro de Preços nº 012/201.
4. VALOR GLOBAL: R$ 15.730,00 (Quinze mil setecentos e trinta
reais).
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
presente contrato foram empenhadas sob o nº. 2011NE00252,
datado de 31/05/2011, no valor de R$ 15.730,00 (Quinze mil
setecentos e trinta reais), à conta da seguinte rubrica orçamentária:
28100.18.541.1082.2268.0000.01000000. 33903096.

Diante do exposto RATIFICO a Dispensa de Licitação de que trata o
Processo nº 2011/4933/7028/00042 – FMDMA, de acordo com o artigo
26, da Lei nº 8.666/93.

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

Manaus, 31 de agosto de 2011.

Manaus, 23 de agosto de 2011.

Processo nº 2011/4933/6187/00313
Interessado: SEMMAS
Assunto: Termo de Contrato de Fornecimento nº. 006/2011.
DESPACHO
Considerando o que consta do Processo nº 2011/4933/6187/00313, de
interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade –
SEMMAS.
Considerando o Ofício nº 636/11 – GS/SEMMAS do Exmo Senhor
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ofício
nº 1369/11 – GEREP/SEMSA, e Ofício nº. 647/11 – GS/SEMMAS, dos
quais decorre a celebração do Termo de Contrato de Fornecimento
nº 006/2011, no valor global de R$ 15.730,00 (Quinze mil setecentos e
trinta reais), ajustado com a empresa Ecotextil Indústria de Confecções
Ltda. - EPP, CNPJ 63.697.619/0001-17, que tem como objeto o
fornecimento de peças para vestuário, conforme identificadas no Edital de
Pregão nº 157/2010 – CLS/PM, item 04, segundo quantitativo registrado na
Ata de Registro de Preços nº. 012/201.
Seja submetido o presente despacho à consideração do Senhor
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS,
para fins de ratificação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

EXTRATO
1.

ESPÉCIE E DATA: Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços por Tempo Determinado, celebrado em 20 de agosto de 2011.

2. PARTES: o município de Manaus, por intermédio da Secretaria
Municipal de Juventude – SEMJE, TOMADOR, e o Sr. Leonan de
Jesus Oliveira, PRESTADOR DE SERVIÇOS.
3. OBJETO: o presente Termo tem por objeto a modificação do local
de trabalho do PRESTADOR DE SERVIÇOS, da atual Secretaria
Municipal de Juventude para a Secretaria Municipal de Projetos
Especiais e Gestão Tecnológica.

Manaus, 23 de agosto de 2011

4. FUNDAMENTAÇÃO: Imperiosa necessidade de otimização no uso de
mão-de-obra e manifestação da Procuradoria Geral do Município, por
meio do Parecer nº 211/2009 – Procuradoria de Pessoal/PGM.
Diante do exposto RATIFICO, nos termos da Lei nº 8.666/93, a
celebração do Termo de Contrato de Fornecimento nº. 006/2011,
pertinente ao Processo nº. 2011/4933/6187/00313.

5. VIGÊNCIA: a contar do dia 20 de agosto de 2011.
Manaus, 20 de agosto de 2011.

Manaus, 23 de agosto de 2011
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Processo nº. 2011/11217/13768/00001.
Interessados: SEMINF/AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Assunto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
DESPACHO
CONSIDERANDO o que consta no processo
nº. 2011/11217/ 13768/00001, de interesse da Secretaria Municipal de
Infraestrutura-SEMINF.
Fica DECLARADO inexigível o procedimento licitatório,
com fundamento no art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, para
contratação direta da empresa AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., referente à prestação de Serviços de Iluminação Pública
das Unidades Consumidoras do Grupo B (Baixa Tensão), que compõem
o parque de Iluminação Administrados pela Prefeitura de Manaus.
À consideração do Senhor Secretário Municipal de
Infraestrutura, solicitando ratificação.
Manaus, 30 de agosto de 2011.

Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei
8.666/93, de 21.06.93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao
Processo nº. 2011/11217/13768/00001, no valor estimado de
R$ 19.200.000,00 (Dezenove milhões e duzentos mil reais), no período
de 12 (doze) meses.
Manaus, 30 de agosto de 2011.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 007/2011,
celebrado em 30.08.2011.
CONTRATANTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa TURIN
CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Dilatação do Contrato original referente, Construção do Prédio
da Farmácia Gratuita da Zona Centro Sul, localizado na Rua Mucuripe 1,
s/nº - Parque Dez de Novembro, em Manaus/AM, de acordo com o Edital
de Tomada de Preços nº. 120/2010-CLS/PM.
PRAZO: Fica dilatado o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias
corridos.
Manaus, 30 de agosto de 2011.
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FUNDAMENTO LEGAL: A presente contratação decorre do Despacho
de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, XXII, da Lei n.º
8.666/93, publicado no DOM nº. 2745, de 09/08/2011, tendo em vista
que consta no Processo Administrativo nº. 2011/10988/12023/00125SMTU, conforme minuta aprovada pela Consultoria Jurídica da
Procuradoria Geral do Estado, que se regerá pelas normas da Lei n.º
8.666/93, com as alterações dadas pela Lei n.º 8.883/94, resolução
ANEEL N.º 414, de 09 de setembro de 2010, Contrato de Concessão n.º
20/2001-ANEEL e demais normas que regem a matéria.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES URBANOS
PORTARIA Nº PR 064/2011-SMTU
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU, no uso de
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 27 de setembro de 2010,

Manaus, 19 de agosto de 2011.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, da Lei Federal
n.º 8.666/93 e os termos da Comunicação Interna nº. 185/2011 - FDA/SMTU;
R E S O L V E:
I – DESIGNAR os funcionários CARLOS ANTÔNIO
OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 11307 (fiscal titular), JORGE
VICENTE BORGES LIRA, matrícula n° 12086 (fiscal suplente) para
responderem pela fiscalização do Contrato nº 017/2011 celebrado entre
a SMTU e R2 COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS DE INFORMÁTICA, cujo objeto é a prestação de serviço
de manutenção corretiva e preventiva com preposição de peças em
equipamentos de informática (computadores e impressoras) da SMTU,
pelo período de 06 (seis) meses, conforme Anexo III do Edital de Convite
n.º 003/2011 – CL/SMTU.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Contrato n.º 013/2011– SMTU, firmado em
19/08/2011.

II – Os efeitos desta Portaria retroagem a partir de

PARTES: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS - SMTU E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A,

19/08/2011.
CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE. E PUBLIQUE-SE.

OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica,
na unidade consumidora da SMTU, nº 0087023-4, situada na Rua
Recife n° 760, Terminal Rodoviário Huascar Angelin – Flores, pelo
período de 12 (doze) meses, a contar de 27/08/2011.

Gabinete do Superintendente da Superintendência Municipal
de Transportes Urbanos – SMTU, em Manaus, 29 de agosto de 2011.

VALOR: O valor estimado do presente contrato importa a quantia de
R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
presente contratação foram empenhadas sob o nº 2011NE00459, de
15/08/2011, à conta da seguinte Programação Orçamentária: Unidade
Orçamentária 54200, Programa de Trabalho 15122400240250000, Fonte
de Recurso 06100000, Natureza da Despesa 33903943, no valor de
R$ 104.500,00, ficando o saldo remanescente à conta da dotação
orçamentária consignada do orçamento vindouro.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Contrato n.º 012/2011–SMTU firmado em 19/08/2011.
PARTES: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU
e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

PRAZO: O prazo de duração dos serviços ora contratado é de 12 (doze)
meses, e regulará as condições de fornecimento de energia a
CONTRATANTE, a partir da “data de início de fornecimento de energia”,
podendo ser prorrogado por mútuo acordo das partes até o máximo de
60 (sessenta) meses.

OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica,
em sua Unidade Consumidora n.º 0524812-4, situada no Terminal de
Integração T4, Av. Camapuã, nº 1250, Jorge Teixeira, pelo período de
12 (doze) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: A presente contratação decorre do Despacho
de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, XXII, da Lei
n.º 8.666/93, publicado no DOM nº 2745, datado de 09/08/2011, tendo
em vista que consta no Processo Administrativo nº 2011/10988/
12023/00123-SMTU, conforme minuta aprovada pela Consultoria
Jurídica da Procuradoria Geral do Estado, que se regerá pelas normas
da Lei n.º 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei n.º 8.883/94,
resolução ANEEL N.º 414 de 09 de setembro de 2010, Contrato de
Concessão n.º 20/2001-ANEEL e demais normas que regem a matéria.

VALOR: O valor estimado do presente contrato importa na quantia de
R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais), foi empenhado parcialmente sob o
nº 2011NE00463, no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e
quinhentos reais), em 15/08/2011, à conta da seguinte Programação
Orçamentária: Unidade Orçamentária 54200 Programa de Trabalho
15.122.4002.4025.0000 Fonte de Recursos 06100000 Natureza da
Despesa 33903943, ficando o saldo remanescente de R$ 70.500,00
(Setenta mil e quinhentos reais) que será empenhado na fonte 0210
conforme liberação de cota.

Manaus, 19 de agosto de 2011.

PRAZO: O prazo de duração dos serviços ora contratado é de 12 (doze)
meses, e regulará as condições de fornecimento de energia a
CONTRATANTE, a partir da “data de início de fornecimento de energia”,
podendo ser prorrogado por mútuo acordo das partes até o máximo de
60 (sessenta) meses.
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PRAZO: O prazo de duração dos serviços ora contratado é de 12 (doze)
meses, e regulará as condições de fornecimento de energia a
CONTRATANTE, a partir da “data de início de fornecimento de energia”,
podendo ser prorrogado por mútuo acordo das partes até o máximo de
60 (sessenta) meses.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Contrato n.º 014/2011–SMTU firmado em 19/08/2011.
PARTES: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU
e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

FUNDAMENTO LEGAL: A presente contratação decorre do Despacho de
Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, XXII, da Lei n.º 8.666/93,
publicado no DOM nº 2745, datado de 09/08/2011, tendo em vista que
consta no Processo Administrativo nº 2011/10988/12023/00124-SMTU,
conforme minuta aprovada pela Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral
do Estado, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.666/93, com as
alterações dadas pela Lei n.º 8.883/94, resolução ANEEL N.º 414 de 09 de
setembro de 2010, Contrato de Concessão n.º 20/2001-ANEEL e demais
normas que regem a matéria.

OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica,
em sua Unidade Consumidora n.º 0515265-8, situada no Terminal de
Integração T5, Av. Autaz Mirim, nº. 4935, bairro São José, pelo
período de 12 (doze) meses.
VALOR: O valor estimado do presente contrato importa na quantia de
R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total de R$ 96.000,00
(noventa e seis mil reais), foi empenhado parcialmente sob o nº
2011NE00464, no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais),
em 15/08/2011, à conta da seguinte Programação Orçamentária: Unidade
Orçamentária 54200 Programa de Trabalho 15.122.4002.4025.0000 Fonte de
Recursos 06100000 Natureza da Despesa 33903943, ficando o saldo
remanescente de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) que
será empenhado na fonte 0210, conforme liberação de cota.

Manaus, 19 de agosto de 2011.

PRAZO: O prazo de duração dos serviços ora contratado é de 12 (doze)
meses, e regulará as condições de fornecimento de energia a
CONTRATANTE, a partir da “data de início de fornecimento de energia”,
podendo ser prorrogado por mútuo acordo das partes até o máximo de
60 (sessenta) meses.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Contrato nº. 018/2011–SMTU, firmado em 30/08/2011.

FUNDAMENTO LEGAL: A presente contratação decorre do Despacho
de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, XXII, da Lei
n.º 8.666/93, publicado no DOM nº. 2745, de 09/08/2011, tendo em vista
que consta no Processo Administrativo nº. 2011/10988/12023/00126SMTU, conforme minuta aprovada pela Consultoria Jurídica da
Procuradoria Geral do Estado, que se regerá pelas normas da Lei
n.º 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei n.º 8.883/94, resolução
ANEEL N.º 414, de 09 de setembro de 2010, Contrato de Concessão
n.º 20/2001-ANEEL e demais normas que regem a matéria.

PARTES: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU
e a empresa ACTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE
OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE S/S LTDA.
OBJETO: Por força do presente Contrato a CONTRATADA obriga-se a
prestar à CONTRATANTE os serviços de elaboração, implementação e
coordenação do programa de controle médico e saúde ocupacional –
PCMSO e elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais –
PPRA, de acordo com disposto nas normas regulamentares NR-7 e
NR-4, pelo período de 12 (doze) meses.

Manaus, 19 de agosto de 2011.

VALOR: O valor global do presente contrato importa a quantia de
R$ 110.777,19 (cento e dez mil, setecentos e setenta e sete reais e
dezenove centavos) de acordo com a proposta vencedora, a(s) ata(s)
circunstanciada(s), a planilha demonstrativa e outros documentos que
integram o Contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente
contratação foi empenhada parcialmente sob o nº. 2011NE00468,
16/08/2011, à conta da seguinte programação orçamentária: unidade
orçamentária 54200 programa de trabalho 15.122.4002.4025.0000 fonte de
recursos 06100000 natureza da despesa 33903950, no valor de
R$ 56.073,80 (cinqüenta e seis mil, setenta e três reais e oitenta centavos).
O saldo remanescente será empenhado na fonte 0210, conforme liberação
de cota.

EXTRATO
ESPÉCIE E DATA: Contrato n.º 015/2011– SMTU, firmado em 19/08/2011.
PARTES: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS - SMTU E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A,

PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica,
na unidade consumidora n.º 0515252-6, situada no Terminal de
Integração T3, Av. Noel Nutels, s/n Bairro Cidade Nova. pelo período
de 12 (doze) meses, a contar de 27/08/2011.

FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre do Despacho do
Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos, às fls. 195, datado de 25/07/11 que homologou o PREGÃO
nº. 006/2011 – PCL/SMTU, publicado no Diário Oficial do Município de
Manaus n.˚ 2734, datado de 25/07/2011.

VALOR: O valor global estimado é de R$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais).

Manaus, 30 de agosto de 2011.

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com execução do
presente contrato correrão, no presente exercício à conta da seguinte
dotação orçamentária: 2011ND00338: Programa de trabalho
15122400240250000; unidade orçamentária 54200, fonte de recurso
06100000, Natureza da Despesa: 339039, tendo sido emitida em
15/08/2011, Nota de empenho nº 2011NE00461, no valor estimado de
R$ 37.500,00. O saldo remanescente será empenhado na fonte 0210
conforme liberação de cota.
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO
IDOSO “DOUTOR THOMAS”

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

PORTARIA Nº 021/2011- FDT

PORTARIA N. 026/2011 – GD/MANAUSMED

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO “DR. THOMAS”, no exercício da competência que lhe
confere o inciso I, do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de
Manaus e Decreto Municipal de 05.01.09;

A DIRETORA EXECUTIVA DO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo art.128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus.

CONSIDERANDO o que consta nos memorandos
n° 0221/2011-DAI/FDT, de 25/08/2011e nº 039/2011-GPMS/FDT, DE
30/08/2011.

RESOLVE:
DETERMINAR que o servidor Jânio de Oliveira Campos,
Analista Financeiro, Matrícula D00543, responda pelas atribuições do
cargo de Diretor Administrativo Financeiro do Manausmed, no período
de 02.09.2011 a 21.09.2011, durante o impedimento legal da titular
Regina Fátima da Silva Moraes, por motivo de férias regulamentares.

RESOLVE:
ALTERAR a Escala de férias do exercício 2010/2011 da
Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”, objeto da portaria nº
038/2010, publicada no DOM 2565 de 16 de novembro de 2010
especificamente quanto aos servidores identificados, passando a vigorar
na forma abaixo:
MATRÍCULA

MÊS DA ESCALA

TRANSFERÊNCIA

087.538-4 B

ANA MARIA MORAIS

SERVIDOR

MARÇO

NOVEMBRO

100.564-2 B

CLEBBER INÁCIO S.MELO

AGOSTO

NOVEMBRO

100.753-0 A

ROSEMAR C. GARCIA

SETEMBRO

DEZEMBRO

085.733-5 A

ELINEZ PINTO CARNEIRO

OUTUBRO

DEZEMBRO

085.696-7 A

LEONÍCIA ALVES DA SILVA

OUTUBRO

DEZEMBRO

091.549-1 A

Mª DE FATIMA R. DOS SANTOS

AGOSTO

DEZEMBRO

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Gabinete da Diretoria Executiva, em Manaus/AM, 1º de
setembro de 2011.

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CONSIDERANDO o que preceitua o art. 25, “caput” da Lei

Manaus-AM, 30 de agosto de 2011.

n° 8.666/93;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do
sistema de controle dos usuários e procedimentos médicos relativos ao
Serviço de Assistência à Saúde prestado pelo ManausMed e demais
justificativas constantes do processo nº 2011/4427/4429/03593;
CONSIDERANDO ainda a disponibilidade de recursos
financeiros.
RESOLVE:
PORTARIA Nº 022/2011

I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos termos
do art. 25, “caput” da Lei n° 8.666/93, para a contratação da empresa AM
CARD-ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/C LTDA – PERSONAL
CARD, CNPJ nº 04.764.397/0001-49, para a prestação dos serviços de
manutenção de sistema e confecção de cartões, pelo prazo de 06 (seis)
meses, no valor estimado de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais);

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício da competência que lhe confere
o inciso II, do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e
Decreto Municipal de 05.01.09;

II – Seja submetido o presente despacho à consideração
da Senhora Diretora Executiva do ManausMed, para fins de ratificação.

CONSIDERANDO a decisão tomada pela Diretoria
RESOLVE:

Manaus, 29 de agosto de 2011.

DISPENSA A PEDIDO, a contar de 02.09.2011 o
empregado ARISTOTELES CONTE DE ALENCAR FILHO, Médico, do
Quadro de Pessoal desta Fundação;
Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei
nº 8.666/93, o ato de inexigibilidade de licitação com fundamento no art.
25, “caput” da referida Lei.

AUTORIZAR a Divisão de Patrimônio e Pessoal as
providencias cabíveis;
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Manaus, 29 de agosto de 2011.

Manaus-AM, 01 de setembro de 2011.
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EXTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO

1. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 100/2009- 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): CINTHIA REGINA DE FREITAS CARVALHO.
4. OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a alteração do local da
execução dos serviços, preservando-se as demais cláusulas do
instrumento originário, consoante conteúdo do processo nº 2287/2009MANAUSMED.
5. 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.

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA
DE MANAUS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2011 (SEMAD)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
ESPECIALIZADA(S) PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA
ATENDER AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS, CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA E HORÁRIO: 21-09-2011, ÀS 09:00 HORAS.
O Edital estará à disposição dos interessados na
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 –
Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira,
telefone (92) 3215-6376, a partir do dia 08/09/2011, e no site
www.manaus.am.gov.br/licitacao.

Manaus, 19 de agosto de 2011.
Manaus, 01 de setembro de 2011.

AVISO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA
DE MANAUS por meio da SUBCOMISSÃO ESPECÍFICA DE
EDUCAÇÃO torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

PORTARIA N. 005/2011-CML/PM.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o artigo 128,
inciso IV, Parágrafo Único, da Lei Orgânica do Município de Manaus,
combinado com o Decreto n. 0659, de 20-07-2010, art. 7.º, inciso II, do
Decreto n. 7.769, de 11-2-2005 e Decreto n. 8.812 de 23-1-2007.

PREGÃO PRESENCIAL N. 044/2011 (SEMED)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EQUIPES DE ATENDIMENTO
EMERGENCIAL À PROTEÇÃO INTEGRADA PATRIMONIAL, COM FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA APOIAR AS OPERAÇÕES DO
COSE /SEMED.
DATA E HORÁRIO: 22-09-2011, ÀS 09:00 HORAS.

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº. 003/2011-CML/PM,
que determinou que a servidora MARIANA SEREJO CABRAL DOS
ANJOS BESSA, matrícula: 107348-6G, Assessora Jurídica, respondesse
cumulativamente pelas atribuições de Assessora Jurídica Chefe, tendo em
vista o afastamento da servidora AUDREY LOUISE DA MATTA COSTA,
matricula: 117631-5B, para tratar de interesses particulares, no período de
11/07/2011 à 22/07/2011;

O Edital estará à disposição dos interessados na
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 –
Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira,
telefone (92) 3215-6376, a partir do dia 08/09/2011, e no site
www.manaus.am.gov.br/licitacao.

R E S O L V E:

Manaus, 01 de setembro de 2011.

CONCEDER à servidora MARIANA SEREJO CABRAL
DOS ANJOS BESSA, matrícula: 107348-6G, Assessora Jurídica desta
CML, o direito às vantagens financeiras correspondentes ao período em
que respondeu cumulativamente pelas atribuições de Assessora Jurídica
Chefe, conforme Portaria nº. 003/2011-CML/PM.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 01 de setembro de 2011.
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Poder Legislativo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMSA

Faço saber que a Câmara Municipal de Manaus aprovou, e eu
PROMULGO, nos termos dos artigos 148, inciso III; 163, inciso I; 214, do
Regimento Interno; e artigos 23, inciso XX; e 68, da Lei Orgânica do
Município de Manaus, o seguinte:

AVISO DE RESTABELECIMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2011 – CLS/PM
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação do
serviço de Operador Logístico, destinado ao atendimento das
necessidades do Anexo do Departamento de Logística desta SEMSA.
DATA/HORÁRIO: 16.09.2011 ás 15hs.

DECRETO LEGISLATIVO N. 213, DE 30/08/2011.
CONCEDE a Medalha de Ouro Adriano
Jorge ao Dr. Luiz Fernando Sarmento
Nicolau.

O Edital encontra-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 07:30 às 13:30
horas, de segunda a sexta-feira e nos sites: licitacaosemsa.manaus.am.gov.br e www.conlicitacao.com.br/sebrae_am/.

Art. 1.º Fica concedida a Medalha de Ouro Adriano Jorge
ao Dr. Luiz Fernando Sarmento Nicolau, pelos relevantes serviços
prestados na área da Saúde e Prevenção à sociedade manauara.

Manaus-Am, 31 de agosto de 2011.

Art. 2.º A Câmara Municipal de Manaus adotará todas as
providências necessárias a esta Concessão.
Art. 3.º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Manaus, 30 de agosto de 2011.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA MANAUSTUR

AVISO DE LICITAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EVENTOS E TURISMO-CLTUR/MANAUSTUR torna público que
realizará o seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2011 (MANAUSTUR)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TURURIS PARA SEREM UTILIZADOS NO
EVENTO BOI MANAUS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE
2011, A SER REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EVENTOS E TURISMO-MANAUSTUR.
Data e Horário: 21-09-2011, às 9:00 horas.
O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 02/09/2011 na
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA MANAUSTUR-CLTUR/MANAUSTUR,
na Rua Rio Javari, n.68, Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das
Graças - CEP- 69053-110, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h, de
segunda-feira a sexta-feira, fone/fax: (92) 3215-6383, e no site:
http://sistemas.manaus.am.gov.br/ServicosWeb/mtl/licitacao/listar.
Manaus, 01 de setembro de 2011.

26

Manaus, quinta-feira, 1° de setembro de 2011

Edição 2762
PERFABRIL AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA torna
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 423/11, que
autoriza a fabricação de tintas à base de solventes orgânicos, com
validade de 02 (dois) Anos, para Indústria Quimica, na cidade de
Manaus-AM.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 270/2011 – GP/DIAD
ISAAC TAYAH, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 21, Parágrafo Único, inciso I,
alínea “b”, do Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o feriado municipal do dia 05 de setembro, em
comemoração a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, nos
termos do Art. 437, inciso I, da Lei Orgânica do Município, ocorre numa
segunda-feira;

UNIÃO TRANSPORTES LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a
Licença de Operação nº 317/08-02, que autoriza a operação de uma
rampa de carga e descarga de produtos ou materiais sólidos, com
validade de 01 (um) Ano, para Transportes e Terminais, na cidade de
Manaus-AM.

CONSIDERANDO que o feriado Nacional de 07 de setembro –
Independência do Brasil ocorrerá numa quarta-feira;
R E S O L V E,
I – DECLARAR, ponto facultativo no dia 06 de setembro de 2011, nas
atividades Parlamentares e Administrativas desta Câmara Municipal de
Manaus;
II - Durante o período a que se refere o item I deste Ato, os serviços
administrativos essenciais relativos à segurança, guarda e manutenção
do patrimônio e Departamento de TV Câmara desta Casa Legislativa,
serão mantidos regularmente;
III – REVOGAM-SE as disposições em contrário
Cientifique-se e cumpra-se.
Manaus, 31 de agosto de 2011.

Publicações Diversas
CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS torna público que
recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação nº 148/11, que autoriza a
instalação de 2,25km de duto de 06 (seis) polegadas, para distribuição
de gás natural, margeando a Rodovia AM-010, com o início do km 19,5
até as proximidades do km 22, visando atender a demanda da fábrica
Levorin, com validade de 01 (um) Ano, para Distribuição de Gás Natural,
na cidade de Manaus-AM.

CIMENCAL TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença
de Operação nº 210/09-02-IPAAM, que autoriza a coleta e o transporte
de resíduos inertes, com validade de 01 (um) Ano, para Transporte
Rodoviário de Resíduos Sólidos Inertes, na cidade de Manaus-AM.

LAMINADOS SANTO ANTÔNIO LTDA torna público que recebeu do
IPAAM, a Licença de Operação n.⁰ 384/11, que autoriza o desdobro de
tora com utilização de torno desfolhador para fabricação de lâmina de
madeira, com validade de 02 (dois) Anos, para Indústria Madeireira, no
município de Manicoré-AM.
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