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ATA DA 10~ REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ

GESTOR DO PROGRAMA DE PARCERIA PÚBLlCO-

PRIVADA DO MUNiCíPIO DE MANAUS - CGP

MEMBROS PARTICIPANTES: Ulisses Tapajós Neta, 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/SEM INF; Orlando Cabral

Holanda, Superintendente/SEM INF; 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 1O~ 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 9~ 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 Matricula n. 8.311, referente ao Exercícío 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 c1áu ula quarta, incíso

11,letra "d" é de obrigatori e do Município atualizar anualmente os laudos. Iiação do~ fl f',p"f~ '
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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 4- 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 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 nO026/2013 que determinou a

anulação da Concorrência Pública nº 02/2012 - CEL-5EMULSP/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 necessârio 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 nO'. 2014/16568/16596/04015 e

2014/2287/2908/00938 através do Ofício n. 1185/2014-G5/5EMUL5P 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 ârea, diretrizes, finalidade do P j prazo para

requerimento de autorização, doc mentos para qualificação dos interessados elegi ão plicada; 2

(f
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- Decreto n. 5.977 de 01 de dezembro de 2006 e 3 - Parecer n. 0747/2014 PA-PGM endossado pelo

Despacho do 5ubprocurador Geral do Município. Após a apresentação realizada pela 5EMUL5P o

Presidente solicitou aos comitentes a aprovação do Edita! 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 Residuos Sólidos, as demais legislações

ambientais vigentes, inclusive a Municipal (Lei Complementar n. 001/2010), enfatizou a urgente

demanda em aumentar a quantidade de lixeiras disponiveis 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 aIs) empresa(s) explorar (em) oIs) 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 Neta finalizou

a reunião, agradecendo a presença de todos os participantes e encerrando os trabalhos da lOg

Reunião Ordinária da CGP/Manaus, às dezoito horas, onde eu, Keity Anny Matos da Silva Dantas,

lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada por o Pre idente e demais

Comitentes.
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Membro/SEMULSP

ARNAL GOMES FLORES
Membro/CONTROLE INTERNO

HOMERO DE ~EÃO NETO
LUCILENE VASCONCEL~~~:J~A DE SOUZA

Representante/SEMSA
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