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PORTARIA N.º 023/2015-GS/SEMEF 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF 
no exercício da competência que lhes conferem os artigos 86, Inciso IV e 
128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus; e 
 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos 
parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
 

R E S O L V E 
 

I - ALTERAR a Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização do Contrato nº 002/2013, instituída pela Portaria nº 
109/2013 – GS/SEMEF, referente à Prestação de Serviços de 
faturamento, arrecadação e cobrança da Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública – COSIP, celebrado entre a Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – 
SEMEF e a empresa Amazonas Distribuidora de Energia S/A, 
constante do Processo Administrativo nº 2013/11209/15249/00219, que 
passa a ser composta pelos servidores abaixo relacionados: 
 

Atesto de Ingresso Financeiro dos Recursos 
Walter Júnior da Silva Lima 
Jovan Sousa Tavares 
Suplente: 
Glória Maria Bernardo Silva 
 

Auditoria Contratual 
Raimundo Nonato Oliveira 
Suplente: 
Maria Elionete Ferreira da Silva 
 

II - CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta 
Portaria praticados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
 
 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se 
 
 

Manaus, 30 de janeiro de 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO 

PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE MANAUS – CGP. 

 
MEMBROS PARTICIPANTES: Ulisses Tapajós Neto, Secretário 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle 
Interno; Márcio Lima Noronha, Secretário Municipal Chefe da Casa 
Civil; Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira representando Marcos 
Ricardo Herszon Cavalcanti, Procurador Geral do Município, 
ausente devido férias regulamentares; Alexandre Marinho de Morais, 
Secretário Municipal de Infraestrutura; Lucilene Vasconcelos 
Bezerra de Souza, representando Homero de Miranda Leão Neto, 
Secretário Municipal de Saúde, ausente devido férias 
regulamentares; Serafim Pereira D’Alvim Meirelles Neto, Secretário 

Municipal de Administração, Planejamento e Gestão; Paulo Ricardo 
Rocha Farias, Secretário Municipal de Limpeza Pública; Arnaldo 
Gomes Flores, Subsecretário de Controle Interno. Participaram 
também da reunião, Alyson de Lima Rodrigues, Subsecretário 
Municipal de Gestão e Planejamento/SEMINF; Orlando Cabral 
Holanda, Superintendente/SEMINF; Francisco Freitas Batista, 
Assessor de Gabinete/SEMULSP e Dinair Albernaz, Assessora 

Jurídica/SEMULSP. ABERTURA: Às 16:00 horas do dia 27 de 
janeiro de dois mil e quinze, o Presidente do Comitê Sr. Ulisses 
Tapajós Neto abriu os trabalhos da 10ª Reunião Ordinária do Comitê 
Gestor, cumprimentando e agradecendo a todos presentes em 
seguida informou aos comitentes quanto aos assuntos que seriam 
expostos e discutidos na referida reunião, obedecendo a seguinte 
ordem: 1) Informes: A) Posse aos membros CASA CIVIL e 
SEMINF:  O Presidente deu posse ao Secretário Chefe da Casa 
Civil, Márcio Lima Noronha, designado através do Decreto de 19 de 
janeiro de 2015, DOM Edição n. 3572, assim como o Secretário 
Municipal de Infraestrutura, Alexandre Marinho de Morais, nomeado 
pelo mesmo Decreto; B) Aprovação e Publicação da Ata da 9a 
Reunião Ordinária do CGP - Manaus: O Presidente deu ciência 
aos presentes quanto a publicação da Ata da 9ª Reunião Ordinária 
do CGP/Manaus, através do Diário Oficial do Município – DOM , 
Edição n. 3555, de 17 de dezembro de 2014; C) Alteração da 
Secretaria Executiva do CGP/Manaus: O Presidente informou aos 
comitentes quanto a alteração da Secretaria Executiva do 
CGP/Manaus apresentando aos membros a nova responsável Sra. 
Keity Anny Dantas; 2) Parceria Público-Privada SEMSA: O 
Presidente agradeceu a presença da Subsecretária de Gestão 
Administrativa e Planejamento da SEMSA Sra. Lucilene 
Vasconcelos a qual enfatizou que em virtude de férias 
regulamentares o Secretário Homero de Miranda Leão Neto não 
pôde comparecer a reunião, motivo pelo qual os assuntos 
pertinentes a Parceria Público-Privada da SEMSA serão deliberados 
em data oportuna; 3) Aporte Financeiro das contraprestações 
necessárias ao FUNGEP: A Secretária apresentou aos membros o 
demonstrativo de valores para composição do FUNGEP ressaltando 
que será necessário aportar ao Patrimônio do Fundo recursos da 
ordem de R$ 21 Milhões. Enfatizou que já constam no Fundo 
recursos no valor de R$ 3.576.921,07 (três milhões, quinhentos e 
setenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e sete centavos), 
de acordo com a posição bancária datada do dia 23/01/2015. 
Informou ainda que também consta no Patrimônio um imóvel 
avaliado em R$ 3.434.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e 
quatro mil reais); 4) Autorizo do CGP quanto a elaboração pela 
CAIXA do Laudo de Avaliação do Imóvel Matrícula n. 8.311, 
referente ao Exercício 2014: O Presidente cientificou os membros 
quanto a existência do Contrato com a CAIXA Econômica Federal, 
Administradora do FUNGEP e a Prefeitura de Manaus, destacando 
que em conformidade com a cláusula quarta, inciso II, letra “d” é 
de obrigatoriedade do Município atualizar anualmente os Laudos de 
Avaliação dos Imóveis integrantes do FUNGEP e repassar as 
informações à CAIXA. Ressaltou que em virtude de não haver 
pessoal técnico que viabilize a atualização do Laudo de Avaliação, o 
Presidente ressaltou que a CAIXA também executa este tipo de 
serviço cobrando pelo mesmo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), que poderá ser debitado diretamente do Fundo. Após a 
exposição, o Presidente solicitou aprovação dos membros para a 
execução do serviço por parte da CAIXA, o qual foi aprovado por 
todos; 5) Ação da PGM de retorno dos imóveis não aceitos pelo 
FUNGEP/CAIXA ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de 
Manaus: A Secretária expôs aos membros o demonstrativo 
constante dos 17 (dezessete) imóveis objeto da Ata Complementar 
da 4ª Reunião Ordinária do CGP/Manaus, Publicada no DOM Edição 
n. 2983, de 02/08/2012, dos quais 14 (quatorze) foram averbados 
em nome do FUNGEP e apenas o imóvel de matricula n. 8311 foi 
incorporado ao Patrimônio do Fundo. O Presidente então destacou 
ao Dr. Rafael Albuquerque a importância de serem adotadas as 
medidas necessárias pela PGM no sentido de retornar ao Patrimônio 
do Município as matrículas averbadas e não incorporadas a saber: 
2.934, 3.485, 5.004, 2.998, 2.520, 3.800, 1.897, 2.331, 2.332, 
30.117, 46.130, 57.203, 58.416; 6) Definição de Titularidade do 
imóvel matrícula n. 6.810: O Dr. Rafael Albuquerque informou aos 
membros que não há possibilidade de uso do referido imóvel 
objetivando averbá-lo para composição do FUNGEP pois o mesmo 
já foi utilizado em outra ação do Município; 7) Incorporação de 
Novos Imóveis para compor o Patrimônio do FUNGEP: O 
Presidente informou que em virtude de férias regulamentares o Dr. 
Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti não pôde participar da referida 
reunião oportunidade em que seriam apresentados novos imóveis 
para composição do Patrimônio do FUNGEP. Ressaltou ainda que o 
referido assunto será tratado na próxima reunião do CGP/Manaus; 
8) Atualização do Processo de PPP/SEMULSP:  O Secretário 



 

Manaus, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 
 

 

 

 

 

DOM | Edição 3586 | Página 9 
 

Municipal de Limpeza Pública Paulo Farias informou aos membros 
que o processo da PPP encontra-se suspenso no Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM em razão da Decisão nº 
026/2013 que determinou a anulação da Concorrência Pública nº 
02/2012 – CEL-SEMULSP/PMM, suspensa ainda na fase inicial da 
licitação. Destacou que é necessário que seja analisado com cautela 
a retomada do processo, pois é importante observar o tempo de vida 
útil do aterro existente, assim como o tempo necessário para que 
seja implantado um novo aterro; 9) Apresentação do Processo de 
Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI/SEMULSP 
para gestão do Sistema de Sepultamentos de Manaus: O 
Secretário Paulo Farias informou aos comitentes quanto a 
necessidade em se organizar os Cemitérios Urbanos Públicos e 
Particulares de Manaus, com vistas a modernização do Sistema de 
Sepultamentos, ampliação das vagas disponíveis, adequação da 
legislação ambiental, implantação de Projeto de Ossuários, 
Incineradores e Crematórios, bem como manutenção, segurança e a 
elaboração de estudo de viabilidade e legalidade de novas taxas 
cobradas pelo Poder Público ou Particular para os serviços de 
cemitérios. Destacou que, em função das restrições orçamentárias, 
foi idealizado pela Secretaria o Procedimento de Manifestação de 
Interesse – PMI que consiste na realização, por parte do Município, 
de convite ou chamamento público às Empresas ou pessoas físicas 
interessadas em propor soluções para um determinado plano, 
baseadas em estudos preliminares. O PMI não define o Projeto final, 
mas auxilia os governos com informações técnicas, que permitem, 
entre outras coisas, melhorar a aplicação dos recursos públicos. O 
Presidente do CGP/Manaus informou quanto a formalização dos 
Processos de nos. 2014/16568/16596/04015 e 
2014/2287/2908/00938  através do Ofício n. 1185/2014-
GS/SEMULSP que solicitou autorização do Comitê Gestor do 
Programa PPP/Manaus para publicação do Edital de Chamamento 
Público relacionado ao Processo de PMI. Da análise do processo 
constam os seguintes documentos: 1 – Edital de Chamamento 
Público com as demandas da área, diretrizes, finalidade do PMI, 
prazo para requerimento de autorização, documentos para 
qualificação dos interessados e legislação aplicada; 2 – Decreto n. 
5.977 de 01 de dezembro de 2006 e 3 – Parecer n. 0747/2014 PA-
PGM endossado pelo Despacho do Subprocurador Geral do 
Município. Após a apresentação realizada pela SEMULSP o 
Presidente solicitou aos comitentes a aprovação do Edital de 
Chamamento Público do Procedimento de Manifestação de 
Interesse – PMI/SEMULSP nos moldes solicitados pela Secretaria, o 
que foi aprovado por todos os membros. Após a votação, o 
Presidente solicitou que fossem adotadas as providências 
necessárias pela SEMULSP com fins de publicação do referido 
Chamamento; 10) Apresentação do Processo de Procedimento 
de Manifestação de Interesse – PMI/SEMULSP para instalação 
de Lixeiras em diversas vias da Cidade de Manaus: O Secretário 
Paulo Farias destacou a necessidade no atendimento ao Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, as demais legislações ambientais 
vigentes, inclusive a Municipal (Lei Complementar n. 001/2010), 
enfatizou a urgente demanda em aumentar a quantidade de lixeiras 
disponíveis para a população ao longo de vias de grande 
movimentação na cidade, assim como na vital importância em se 
elaborar um Projeto Básico para eventual licitação visando a 
Concessão para implementação e manutenção de lixeiras em vias 
públicas, tendo como contrapartida a possibilidade de a(s) 
empresa(s) explorar (em) o(s) local(is) para Publicidade e 
Propaganda, e  ainda, o valor remetido integralmente em favor da 
futura concessionária. O Presidente informou aos comitentes quanto 
a formalização do Processo de n. 2015/2287/2908/00008 através do 
Ofício n. 005/2015-GS/SEMULSP o qual solicitou autorização do 
Comitê Gestor do Programa PPP/Manaus para iniciar o 
Procedimento de Manifestação de interesse – PMI para instalação 
de lixeiras em diversas vias de grande movimento da cidade, 
através da Publicação do Edital de Chamamento Público. Da análise 
do processo, constam os seguintes documentos: 1 – Edital de 
Chamamento Público com as demandas da área, diretrizes, 
finalidade do PMI, prazo para requerimento de autorização, 
documentos para qualificação dos interessados e legislação 
aplicada; 2 – Decreto n. 5.977 de 01 de dezembro de 2006 e 3 – 
Parecer n. 00011/2015 PA-PGM endossado pelo Despacho do 
Procurador Geral do Município. Após a apresentação realizada pela 
SEMULSP, o Presidente solicitou aos comitentes a aprovação do 

Edital de Chamamento Público do Procedimento de Manifestação de 
Interesse – PMI/SEMULSP nos moldes solicitados pela Secretaria, o 
que foi aprovado por todos os membros. Após a votação, o 
Presidente solicitou que fossem adotadas as providências 
necessárias pela SEMULSP com fins de publicação do referido 
Chamamento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê 
Sr. Ulisses Tapajós Neto finalizou a reunião, agradecendo a 
presença de todos os participantes e encerrando os trabalhos da 10ª 

Reunião Ordinária do CGP/Manaus, às dezoito horas, onde eu, 
Keity Anny Matos da Silva Dantas, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, vai assinada por mim, pelo Presidente e demais 
Comitentes. 
 
 

Manaus, 27 de janeiro de 2015. 
 

 
 
 
 
 

CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  CONTRIBUINTES 

 
 
ACÓRDÃO Nº 001/2015 
Sessão do dia 23 de janeiro de 2015 
Recurso nº 023/2013 – CMC (A. I. nº 20105000247) 
Recorrente: METALFINO DA AMAZÔNIA LTDA. 
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Relatora: Conselheira SELMA SOCORRO MACHADO CLAUDINO, 
designada de acordo com o Artigo 42 da Resolução nº 002/93 – CMC 
 
 

EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso 
Voluntário. Ausência de Retenção na Fonte do ISSQN. 
Substituição Tributária. Industrialização por Encomenda. 
Serviços realizados em bens de terceiros com previsão no 
subitem 14.05 da Lista de Serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116/2003, sujeitos, portanto, à incidência 
do imposto municipal. Nega-se Provimento ao Recurso. 
Lançamento mantido com retificações constantes em 
TRAI. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes  autos  de  
recurso  interposto  por  METALFINO DA AMAZÔNIA LTDA. 


