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Manaus, segunda-feira,

CAPiTULO 11
DAS SESSÕES PLENÁRIAS E DAS REUNiÕES DAS CÁMARAS
TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABALHO
Art. 4° As Sessões da Plenária e as reuniões das Câmaras
Técnicas, e Grupos de Trabalho adotarão procedimentos idênticos aos
das sessões e reuniões p/esenciais, observando.se o disposto na
legislação vigente, especialmente Quanto aos seguintes aspectos:
I - prazo de convocação de membros para as sessões e

14 de setembro de 2020
91° Os interessados deverão manifestar previamente
e por e-mail endereçado
à Secretaria
do COMDEMA
(comdema@pmm.am.gov.br), até as 12 horas da véspera da sessão ou
reunião, a intenção de acompanhar, nos termos da legislação vigente.
~2° Cada membro só poderá manifestar-se no tempo
mâxlmo de 5 (Cinco)minutos, salvo se o mediador ou rel3tor, por ocaslào
da leitura do seu voto ou quando forem necessàrios esdarecimentos de
demandadas pelos participantes, nas situação que sef.ào asseguradas
tantas explicações quanto solicitadas.

reuniões:
11• elaboração das atas das sessões e reuniões e a
publicação de documentos:
111- garantia aos interessados
sessões e reuniões, na forma regimental.

de manifestação oral. nas

Art. 5° ConsIderar -se-ão presentes à sessão ou reunião
aqueles Que acessarem o ambiente virtual disponibilizado, no horário de
sua realização, independentemente de oulra forma de registro.
RESPONSABILIDADE

Art. 11. Na hipôtese em que, por dificuldade ou
indisponibilidade tecnológica dos recursos disponibilizados, o membro do
conselho ou interessado não conseguir realizar ou completar a sua
intervenção, será utilizado o seguinte procedimento:
I - o julgamentofdiscussão do processo será interrompido,
e será realizada nova chamada ao final da sessão ou reunião;
11-0Presidente/Secretario da sessão ou reunião restituirá.
então, integralmente o prazo para devida manifestação.

SEÇÁO I
DO STI NO DECORRER DAS REUNiÕES

Art. 6° Compele organizar as salas virtuais, estando sob
sua responsabilidade. entre outros aspectos necessarios à sua gestão:
I - autorizar o ingresso, na sala virtual onde sera realizada
a sessão ou reunião, de lodos os membros e colaboradores necessarios
ao seu pleno funcionamento;
11- coordenar a participação de terceiros na sessão ou
reunião, autorizando o ingresso à sala virtual, conforme necessidade de
acompanhamento da sessão ou reunião, dela removendo-os tão logo
concluida a deliberação;
Art. JO No horario designado para o inicio da sessão ou
reunião, o Setor de Tecnologia da il1formação-STI confirmara a conexão
de todos os membros e colaboradores responsaveis por sua realização à
plataforma virtual e infonnara a CIrcunstância ao PresidenlefSecretário,
Que declarara aberta a sessão ou reunião e a conduzira, observando os
procedimentos legais e regimentais aplicaveis as sessões e reuniões
presenciais.

CAPiTULO 111
DISPOSiÇÕES FINAIS
Art_ 12. As reuniões virtuais serão suspensas
imediatamente, caso verificado problema técnico que Impeça a
adequada realização.
S1° Se a conexão não for restabelecida no prazo de 30
(trinta) minutos. a sessão ou reunião será encerrada e será marcada
nova reunião em sessão extraordinária;
92° As decisões tomadas antes da ocorrência de
problemas técnicos no sistema virtual utilizado parê reunião serão
preservadas:
93° Todas as ocorrências deverão ser registradas em ata
ou relatôrios, cujas assinaturas serão colhidas em momento posterior.
cuja responsabilidade será da Secretaria do Conselho.
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, sem prejuizo de posterior apreciação e deliberação do
COMDEMA, até que cesse o estado de calamidade.

91° Somente tera direito ao voto o membro participante da
sessão ou reunião Que estiver on-line no momento da votação.

CIENTlFIQUE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 10 de setembro de 2020.

92° Para fins de validação do voto, ê obrigação do
partiCipante, no momento do voto. posicionar seu rosto em frente à
câmera frontal do dispositivo.
SEÇÃO 11
RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Art. 8° Ê de responsabilidade dos Integrantes do Conselho
e interessados a adoção das providências para atendimento aos
requisitos minimos de acesso as ferramentas virtuais para realização da
videoconferência. tais como:
I - conexão de internet. com equipamento que permita o
acesso à ferramenta disponibilizada (computador, notebook, tablets,
celulares e semelhantes):
JI - equipamento de imagem (webcam, câmera de
dispositivos môveis e semelhantes) e fones de ouvido com microfone;
Art. 9°. É de responsabilidade dos membros do Conselho
e interessados o acesso prévio aos autos que serão encaminhados via
e-mail. caso desejem consultà-Ios.
SEÇÃO 111
MANIFESTAÇÃO ORAL
Art. 10. Nas sessões e reuniões do Conselho, os membros
e interessados poderão manifestar-se de forma oral. um por vez e
seguindo a ordem de inscrição registrada pela Secretaria do COMDEMA.
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EDITAL DE CONVOCAÇÁO E ELEIÇÁO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustenlabilidade - SEMMAS e o Conselho Municipal de
Desenvolvimento e Meio Ambiente - COMDEMA,
Considerando o art. 37, caput, da Constituição Federal de
1988, que dispõe textualmente que a Administração Publica deve
obedecer aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, além de outros.
Considerando o disposto no Decreto municipal n° 2.807, de
30 de maio de 2014, que regulamenta a inscrição, habilitação e eleição
dos representantes das Associações Comunitárias, Organizações Não
Governamentais, e Comunidades Técnico - Cientificas para a
composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio
Ambiente - COMDEMA no biênio 2020/2022.
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Manaus, segunda-feira,

Considerando o artigo 13 da Lei Municipal nO605, de 24 de
Julho de 2001. alterada pela lei Municipal nO, 1.815. de 23 de dezembro
de 2013 que regulamenta a compOsição do COMDEMA.
CONVOCAM
Os organismos interessados, regularmente constituídos e
representativos, dos segmentos abaixo indicados a participar e se
habilitar junto a Secretaria Executiva do Conselho

Municipal

de

Desenvolvimento e Meio Ambiente. COMDEMA, no período de 14 de
setembro de 2020, até 13 de outubro de 2020. podendo assim tomar
parte do processo de seleção de seus representantes para o mandato
do biênio 2020f2022. nos termos do Decreto municipal nO 2.807, de 30
de maio de 2014 e da Ler Municipal ntl 605, de 24 de Julho de 2001,
alterada pela Lei Municipal n°. 1.815 de 23 de Dezembro de 2013:
1. DA FINALIDADE DO COMDEMA
1.1. O COMOEMA tem carater deliberativo no âmbito de sua
competência legal, e tem o objetivo de promover a participação
organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da
Política Ambiental, em questões referentes a preservação, conservação,
defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e
construido no municípIo de Manaus.
1.2. Nele, ha representação do Poder Executivo Municipal, de órgãos
Governamentais Estaduais e Federais, organizações representativas da
sociedade civil, sindicais, bem como de entidades do segmento técnicoprofissional, empresarial. instituições cientificas e organizações não
governamentais de cunho ambiental, com sede no município.
1.3. O Comdema tem a seguinte composição:
I - um membro nato: Secretario Municipal de Meio Ambiente e
Suslentabllldade:
11- um Secretario Executivo;
111- um representante dos seguintes órgãos e entidades:
a) Secretana Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas):
b) Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp);
c) Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminn:
d) Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento
Urbano (Impluro):
e) Secretaria Municipal de Saude (Semsa);
D Secretaria Municipal de Educação (Semed):
g) ProcuradOria Geral do Município (PGM):
h) Inslrlulo de Proteção Ambienlal do Amazonas (Ipaam):
i) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama);
j) Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do
Estado do Amazonas (Crea):
k) Federação das Industrias do Estado do Amazonas
(F,eam):
I) Cãmara Municipal de Manaus (CMM);
m) Universidade Federal do Amazonas (Ufam):
n) Instituto Federal do Amazonas (Ifam);
o) Universidade Estadual do Amazonas (UEA)
IV - dOISrepresentantes dos seguintes organismos:
a) associações comunitarias;
b) organizações não governamentais ambientalistas;
c) comunidade técnico-cientifica sujeita ao regime jurídico de direito privado.
2. DA INSCRiÇÃO E HABILITAÇÃO DOS ORGANISMOS
2.1. Serão escolhidos dois representantes de cada um dos seguintes
organismos'
a) Associações Comuni(arias;
c) Organizações não governamentais ambientalistas:
b) Comunidade técnico-cientifica sujeita ao regime jurídioo de direito pnvado.
2.2. Os representantes das Associações Comunitarias, Organizações
não governamentais ambientalistas e das Comunidades técnicocientífica sujeita ao regime juridico de direito privado, sediadas no
município de Manaus, legalmente constituídas hã pelo menos um ano,
conforme determina a legislação pertinente, deverão ser escolhidos em
reunião especialmente convocada para esse fim, conforme calendário
disposto no Anexo 11.
2.3. Os interessados
deverão
apresentar
seus respectivos
requerimentos cadastrais junto ao protocolo geral da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, Localizada
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na Rua Rubídio nO288 - Bairro Vila da Prata, no horário de 08hOOas
14hOO de segunda a sexta.feira, regularmente endereçados à
Secretaria-Executiva do COMOEMA.
2.4, Serão habilitadas a participar do processo eleitoral, as entidades
em dia com suas respectivas obrigações legais, devendo apresentar no
ato da inscrição os seguintes documentos comprobatórios:
a) Formularia de habilitação (Anexo I) devidamente preenchdo,
Inclusive com a indicação dos candidatos a titular e suplente que
representarão a instituição;
b) CópIa do Estatuto ou outro documento constitutivo elou regimento
interno, regularmente registrado em Cartório competente;
c) Cópia do Cartão do CNPJ com a data atualizada:
d) Cópia da Ata da Assembléia que elegeu a Diretoria atual, com
duração do mandato, ou outro documento comprobatório de eleição da
atual diretoria. regularmente registrado em Cartório competente;
e) Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) do Representante legal
da instituição.;
D Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) dos candidatos a
Conselheiros, Titular e Suplente;
g) Carta assinada pelo Representante legal da entidade nomeando
representante para participar da assembléia de eleição, se necessário;
h) Cópia do comprovante de endereço da instituição;
i) Documento que comprove atividade relacionada à defesa e proteção
do meio ambiente, no âmbito do municipio de Manaus ou Vinculação da
entidadel empresa com atividades/atuação ambientalista através de
materiais de divulgação dos eventos,
2.5. Serão inabilitadas entidades que não atendam os prazos do Anexo
II ou que apresentem documentos ou declarações inverídicas.
3. DA ELEiÇÃO DOS NOVOS REPRESENTANTES
3.1 Serã constituído Grupo de Trabalho Técnico - GTI formada por 4
(Quatro) servidores da SEM MAS e pela Secretária-Executivo do
COMOEMA que coordenará a reunião de eleição dos representantes;
3.2 No dia e horario determinados para a realização da reunião de
escolha dos Representantes dos organismos habilitadas junto à
secretaria do COMDEMA, por meio de seus Representantes, deverão
acessar plataforma digital e receber instruções sobre procedimentos da
votação:
3.3 Cada gênero de instituição se elegerá entre si, nos seguintes grupos:
a) Grupo 1- ASSOCIaçãoComunrlãria (1 vaga):
b) Grupo 2 - Comunidade Técnico.Cientifica (1 vaga).
3.4 Cada grupo elegerá duas instituições, para duas vagas;
3.5 Cada organismo habilitado terá direito a 1 (um) voto e,
obrigatoriamente, indicará seus Representantes, titular e suplente, que
exercerão O poder de voto e serão votados. (Anexo I);
3.6 E vedado o preenchimento da mesma vaga por instituições
diferentes, uma como titular e outra como suplente;
3.7 E vedado a um conselheiro, lItular ou suplente, representar mais de
uma institUIção;
3.8 No caso de empate entre os candidatos, não havendo consenso para
o preenchimento da vaga, sera procedida nova votação entre os
candidatos empatados. Caso o empate continue após a segunda
votação, o GTI declarará eleita a entidade com mais tempo de
existência.
4. DA NOMEAÇÃO E DO MANDATO DO CONSELHEIRO
4.1. Os membros, titular e suplente, que irão compor o COMOEMA, no
biênio 2020-2022, serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, por
Decreto;
4.2. O mandato dos conselheiros tera a duração de 02 (dois) anos.
permitida uma unica recondução, por igual período. Conselheiros com
dois mandatos consecutivos não poderão reeleger-se;
4.3. No decorrer do periodo de mandato, havendo vacância de
integrante, será feita a sua substituição, por outro habilitado. na mesma
categoria do anterior, conforme Regimento Interno, com ampla
publicidade do ato.
5. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
5.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Grupo de Trabalho Técnico
-GTT:
5.2 A inscrição implicara na aceitação das normas contidas neste Edital
e nas legislações pertinentes e em outros a serem eventualmente
publicados;
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Manaus, segunda-feira,

5.3 É de inteira responsabilidade da instituição candidata acompanhar a
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
EditaI. na sede da SEMMAS, como no Diário Oficial do Município:
5.4 Incorporar-se-ão ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer
aditamentos complementares relativos à composição de COMOEMA que
vierem a ser publicados.
Manaus, 14 de setembro de 2020.

14 de setembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL

ERRATA
Errata do Despacho de Homologação do resultado da Tomada de
Preço, n', 009/2020.CEUCC, Processo n' 2020/17428/17528/00015.
visando a contratação de empresa para executar a reforma do pisa da
Feira da Banana. localizada na Rua Pedro Botelho - Centro Manaus/AM. publicado no Diário Oficial do Município .DOM. Edição
n' 4920. Pagina 14. datado de 04 de selembro de 2020.
ONDE SE LÊ:
"á empresa PVB CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO"

ANEXO I
LEIA.SE:
FORMULÁRIO DE HABILlTAÇÁO
"á empre,a FVB CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO"
Nome do Organismo:
Atuação:
Municipal ( ) Regional ( ) E,taduall
Tempo de Atuação:.....
.
Inscrição no CNPJ N°.: ..
Endereço Completo
.

Manaus, 14 de setembro de 2020.
) Nacional I ) Intemac,onal (
,

Categoria de Atuação/Atividade Principal:
( ) Organização Não Governamental Amblentalista
( ) Associação Comunitária
( ) Comunidade Técnico.Cienlifica sujeita ao regime jurídico de Direito
privado
Descrição resumida das ações desenvolvidas:

MANAUS PREVIDÉNCIA

PORTARIA N.' 443/2020 - GPIMANAUS PREVIDÊNCIA
CONCEDE pensão por morta, na forma que
especifica.
Responsável

do

Nome
Instituição

Legal

da

.

Telefone(s):

e.mail:

.

Indicação nominal dos Representantes para o COMDEMA:
Titular
Telefone(s):
Suplente:..............................
Telefone(s)

CONSIDERANDO o di'posto no Inciso 11.do art'go 128. da
lei Orgânica do Municipio de Manaus,

.
email:
.
e.maiL

A DIRETORA.PRESIDENTE E A DIRETORA DE
PREVIDÊNCIA, EM EXERClcIO, DA MANAUS PREVIDÊNCIA, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelo incisa VI do artigo 18 da
lei nO2.419. de 29 de março de 2019. e pelo inciso X do artigo 13. do
Decreto n' 4,846. de 18 de junho de 2020,

.
.
.

CONSIDERANDO a recomendação constante do
Despacho de Concessão de Benefício nO339/2020, subscrito pela Chefe
do Setor de Concessão de Beneficios da Manaus Previdência,

local e data:
CONSIDERANDO o dispo,to na Planilha de Cálculo de
Pensào por Morte, e o que mais consta do processo formalizado sob o
n' 2020.17848,17894,0.000337. em 08.06.2020, resolve,
Assinatura do responsável legal da Instituição:

ANEXO 11
CRONOGRAMA:
Habilitacão
Divulgação dalisla dos Organismos
habilitados
Prazo para Recursos e Impugnações (03
diasl
Decisão de Recursos e IrnpUQnaç6es
Reunião ele eleicão dos Representantes
Publicação do resullado no sile da SEMMAS

.,'."
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28 de setembro a 13 de outubro de 2020
16 de outubro de 2020

I - CONCEDER pensão por morte. a cootar da data do
óbito. nos termos dos artigos 8°. inciso I. 9 1°, 27, inciso 11.alínea "a~. 41,
inciso 11.42. inciso 1.e 47. 9 2°. inciso IV. alínea "c~. item 6. todos da lei
Municipal n'870. de 21,07.2005. a MARIA DA PI>Z. PONCHE. na
condição de cônjuge do ex.,ervidor SEBASTIÃO VIDINHA PONCHE,
falecido em 07.05.2020. ocupante do cargo de Auxiliar de Topografia A.
rV.IlI. matrícula no 011.527-4 E. do quadro de pessoal da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEM MAS. devendo
o beneficio ser VitalíCIO.

19 a 21 de outubro de 2020
23 de outubro de 2020
27 de OU1ubro de 2020
30 de outubro de 2020

11 - DETERMINAR que a pensão corresponda á
importância de RS 1.996,40 (mil. novecentos e noventa e seis reais e
quarenta centavos) na forma abaixo discriminada:

•
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