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nº. 273.231.372-68, Assessora Técnica Assessora Técnica da Controladoria Geral  do Município de
Beruri - AM, para despachar documentos na empresa STATUS ASSESSORIA
E TREINAMENTO - ME, que presta serviços relacionados ao Setor de
Tributos para essa Prefeitura, no período 12/01/2022 a 18/01/2022,12/01/2022 a 18/01/2022, na Capital
do Estado do Amazonas, conforme o seguinte cronograma:

Leia-se:Leia-se:

AUTORIZAR, a Senhora Erany Silva ChagasErany Silva Chagas, RG nº.0664482-1, CPF nº.
273.231.372-68, Assessora Técnica Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Finanças   do
Município de Beruri - AM, para despachar documentos na empresa STATUS
ASSESSORIA E TREINAMENTO - ME, que presta serviços relacionados ao
Setor de Tributos para essa Prefeitura, no período 12/01/2022 a 18/01/2022,12/01/2022 a 18/01/2022, na
Capital do Estado do Amazonas, conforme o seguinte cronograma:

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas,
Beruri, 11 de janeiro de 2022.

Maria Lucir Santos de OliveiraMaria Lucir Santos de Oliveira

Prefeita Municipal de Beruri

Prefeitura Municipal de Beruri-Am.

Publicado por:Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo

Código Identificador:Código Identificador: KMSZR49GG

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 002/2022 – GPMB.DECRETO Nº 002/2022 – GPMB.

“DISPÕE “DISPÕE sobre a suspensão de eventos de qualquer natureza, com venda de
ingressos, no Município de Beruri, Estado do Amazonas , em razão do
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,
decorrente do novo coronavírus , e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do AmazonasA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas , no exercício
da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Beruri, e

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia
da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta
todo o sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 45.103, de 07 de janeiro de 2022,
que “ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 44.872, de 19 de
novembro de 2021, que ‘DISPÕE sobre o funcionamento das atividades que
especifica, no Estado do Amazonas, em razão do enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus,
e dá outras providências’.”;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a avaliação de indicadores epidemiológicos, de assistência à
saúde e de vacinação da população do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a proposta do Comitê Intersetorial de Combate e
Enfretamento à COVID-19 do Município de Beruri, Estado do Amazonas,

D E C R E T A :

Art. 1.º Art. 1.º Fica suspensa a realização de eventos de qualquer natureza, com venda
de ingressos, no Município de Beruri, Estado do Amazonas, independentemente
da quantidade de público, até ulterior deliberação.

§ 1.º 1.º Fica autorizada a realização de eventos sociais de caráter privado, sem a
venda de ingressos, como casamentos, aniversários, formaturas, etc, com
público de até 100 (cem) pessoas, limitados a 50% (cinquenta por cento) da
capacidade de público do local, sem prejuízo da reavaliação da autorização, a
qualquer tempo, com base nos indicadores epidemiológicos e desde que se
cumpram os protocolos de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e
regularidade da situação vacinal.

§ 2.º 2.º A realização dos eventos de que trata o § 1.º deste artigo deverá obedecer
aos protocolos sanitários específicos estabelecidos pela Fundação de Vigilância
em Saúde do Município de Beruri, sob pena de aplicação de multa, na forma do
§ 3.º deste artigo.

§ 3.º 3.º O descumprimento do previsto neste artigo ensejará a aplicação de multa
no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) até R$500.000,00 (Quinhentos
mil reais), sem prejuízo do cancelamento do evento, antes e durante a sua
realização, e da aplicação das demais sanções definidas nas normas em vigor.”

DE CONTRATOSDE CONTRATOS
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 4120/2021–PMBERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 4120/2021–PMB

A Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, A Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, torna público a presente errata do
processo em epígrafe, Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado do Amazonas, com código identificador:EML9D5UQ4,
edição nº 3011 do dia 16 de dezembro de 2021, conforme as disposições a
seguir:

Onde se lêOnde se lê :

FUNDAMENTO DO ATO: FUNDAMENTO DO ATO: Pregão Presencial nº 033/2021-CPL/PMB da Ata
de Registro de Preço nº 034/2021 – CPL/PMB.

Leia-seLeia-se:

FUNDAMENTO DO ATO: FUNDAMENTO DO ATO: Pregão Presencial nº 033/2021-CPL/PMB da Ata
de Registro de Preço nº 032/2021 – CPL/PMB.

BARREIRINHA/AM, 11 de janeiro de 2022.

Publicado por:Publicado por:
Eliara de Jesus Lucas Beltrão

Código Identificador:Código Identificador: BWUXHW8OW

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO DESECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO DE
CONTRATOSCONTRATOS

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 4110/2021–PMBERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 4110/2021–PMB

A Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, A Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, torna público a presente errata do
processo em epígrafe, Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado do Amazonas, com código
identificador:MKUYEWDD0, edição nº 3010 do dia 15 de dezembro de 2021,
conforme as disposições a seguir:

Onde se lêOnde se lê :

FUNDAMENTO DO ATO: FUNDAMENTO DO ATO: Pregão Presencial nº 033/2021-CPL/PMB da Ata
de Registro de Preço nº 034/2021 – CPL/PMB.

Leia-seLeia-se:

FUNDAMENTO DO ATO: FUNDAMENTO DO ATO: Pregão Presencial nº 033/2021-CPL/PMB da Ata
de Registro de Preço nº 032/2021 – CPL/PMB.

BARREIRINHA/AM, 11 de janeiro de 2022.

Publicado por:Publicado por:
Eliara de Jesus Lucas Beltrão

Código Identificador:Código Identificador: TG0KER2NC

ESTADO DO AMAZONASESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURIMUNICÍPIO DE BERURI

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA
ERRATA DA PORTARIA Nº GPMB 002/2022ERRATA DA PORTARIA Nº GPMB 002/2022

Errata da PORTARIAPORTARIA Nº GPMB  Nº GPMB 002/2022002/2022, referente às Diárias da Erany SilvaErany Silva
ChagasChagas, , publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas,
no dia 11/01/2022 , Edição Nº 3029

Onde se lê:Onde se lê:

Considerando, a necessidade de deslocamento da Senhora  Erany Silva Chagas Erany Silva Chagas ,
Assessora Técnica Assessora Técnica da Controladoria Geral do Município de Beruri - AM, para
despachar documentos na empresa STATUS ASSESSORIA E
TREINAMENTO - ME, que presta serviços relacionados ao Setor de Tributos
para essa Prefeitura, no período 12/01/2022 a 18/01/202212/01/2022 a 18/01/2022 , na Capital do Estado
do Amazonas;

Leia-se:Leia-se:

Considerando, a necessidade de deslocamento da Senhora  Erany Silva Chagas Erany Silva Chagas ,
Assessora Técnica Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Beruri
- AM, para despachar documentos na empresa STATUS ASSESSORIA E
TREINAMENTO - ME, que presta serviços relacionados ao Setor de Tributos
para essa Prefeitura, no período 12/01/2022 a 18/01/202212/01/2022 a 18/01/2022 , na Capital do Estado
do Amazonas;

Onde se lê:Onde se lê:

AUTORIZAR, a Senhora Erany Silva ChagasErany Silva Chagas, RG nº.0664482-1, CPF
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Art. 2.º Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DOGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DO
AMAZONASAMAZONAS, em Beruri, 11 de janeiro de 2022.

Maria Lucir Santos de OliveiraMaria Lucir Santos de Oliveira

Prefeita Municipal de Beruri-AM

Publicado por:Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo

Código Identificador:Código Identificador: YUXRIOMFY

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 003/2022 – GPMB.DECRETO Nº 003/2022 – GPMB.

DISPÕE sobre a obrigatoriedade da imunização contra a COVID-19 aos agentesDISPÕE sobre a obrigatoriedade da imunização contra a COVID-19 aos agentes
públicos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outraspúblicos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras
providências.providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas, no uso da
competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Beruri,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Declação de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional exarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
indicando alteração no padrão epidemiológico de ocorrência da doença causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública de
importância internacional, permanece em vigor por força da decisão proferida
na ADI nº 6.625, do Distrito Federal, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO o inc. III, alínea “d”, do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de
2020, e o entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal –
STF, no julgamento da ADI nº 6586/DF;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV);

CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19) da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA Beruri, que estabeleceu um plano de resposta, estratégias de
acompanhamento e suporte aos casos suspeitos e confirmados do Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos, agravos à saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Beruri,
Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO a avaliação de indicadores epidemilógicos, de assistência à
saúde e de vacinação da população do Estado do Amazonas.

DECRETA:DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a imunização obrigatória contra a COVID-19 aos
agentes públicos no âmbito da Administração Pública Municipal, de acordo
com o inc. III, alínea “d”, do art. 3º, da Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.

Parágrafo único. Excetuam-se da determinação de que trata o caput deste artigo,
os agentes públicos que por algum motivo de saúde, devidamente comprovado,
não estiverem aptos a imunização contra a COVID-19.

Art. 2º. A medida de que trata o art. 1º deste Decreto estende-se aos estagiários
contratados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal assim
como aos colaboradores dos prestadores de serviços.

Art. 3º A inobservância da determinação de que trata este Decreto, implicará em
falta disciplinar por parte do agente público, passível de sanção prevista na Lei
Municipal nº 028/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Beruri.

Art. 4º. O agente público deverá apresentar o comprovante de imunização à
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD Beruri, em até 5 (cinco) dias
úteis a partir da publicação deste Decreto e quando for solicitado pela
Administração Pública Municipal, para ser arquivado em sua pasta funcional.

Parágrafo único. O agente público que não observar o prazo estabelecido neste
artigo estará sujeito às sanções disciplinares previstas na Lei Municipal nº
028/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Beruri.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DOGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DO
AMAZONASAMAZONAS, em Beruri, 11 de janeiro de 2022.

Maria Lucir Santos de OliveiraMaria Lucir Santos de Oliveira

Prefeita Municipal de Beruri-AM

Publicado por:Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo

Código Identificador:Código Identificador: T2I4RHQPM

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 004/2022 – GPMB.DECRETO Nº 004/2022 – GPMB.

DISPÕE DISPÕE sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual
para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos durante a vigência das medidas de
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da Covid-19 adotadas pelo Município de Beruri, Estado
do Amazonas, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas,A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas,  no uso da
competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Beruri,

CONSIDERANDO CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional exarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
indicando alteração no padrão epidemiológico de ocorrência da doença causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.019, de 02 de julho de 2020, que alterou
a Lei Federal nº 13.979, de 2020;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério
da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV);

CONSIDERANDO CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19) da Secretaria Municipal de Saúde –
SEMSA Beruri, que estabeleceu um plano de resposta, estratégias de
acompanhamento e suporte aos casos suspeitos e confirmados do Coronavírus;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos, agravos à saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Beruri,
Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a avaliação de indicadores epidemilógicos, de assistência à
saúde e de vacinação da população do Estado do Amazonas.

DECRETA:

Art. 1º. Art. 1º. É OBRIGATÓRIO o uso de máscaras de proteção individual para
circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos durante a vigência das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da Covid-19 adotadas pelo Município de Beruri, Estado
do Amazonas, de acordo com o inc. III-A, do art. 3º, da Lei Federal nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.019, de 02 de julho
de 2020.

Parágrafo único. Parágrafo único. As máscaras de proteção individual a que se refere o caput
deste artigo poderão ser de fabricação artesanal ou industrial.

Art. 2º. Art. 2º. É OBRIGATÓRIO manter a boca e nariz cobertos por máscara de
proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis
ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos no Município
de Beruri, bem como em:

I – veículos de transporte remunerado privado individual ou coletivo de
passageiros por via terrestre ou fluvial que atuam no Município de Beruri;

Parágrafo único. Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no caput deste artigo será
dispensada em caso de pessoas com  transtorno do espectro
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autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com
quaisquer outras deficiências físicas ou mentais que as impeçam de fazerem uso
adequeado da máscara de proteção individual, conforme declaração médica, ou
ainda no caso de crianças menores de 3 (três) anos de idade.

Art. 3º. Art. 3º. Os Órgãos, Entidades e Estabelecimentos cujas atividades se enquadrem
no teor deste Decreto deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso
correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo
tempo dentro do ambiente, seja público ou privado acessível ao público no
Município de Beruri.

Art. 4º. Art. 4º. É OBRIGATÓRIO o uso de máscaras de proteção individual nos
estabelecimentos prisionais ou análogos, e nos estabelecimentos de
cumprimento de medidas socioeducativas no Município de Beruri.

Art. 5º. Art. 5º. Todos os Órgãos e Entidades Públicos, qualquer tipo de
Empreendimento, Setor Privado de Bens e Serviços e a População em geral
deverão atuar em colaboração com o Poder Público na fiscalização do
cumprimento das normas de utilização obrigatória de máscaras de proteção
individual, podendo, inclusive, vedar a entrada de pessoas que estejam em
desacordo com as regras estabelecidas neste Decreto nos ambientes públicos ou
privados acessíveis ao público ou nos meios de transportes.

Parágrafo único. Parágrafo único. Todos os organimos citados no caput deste artigo deverão
adotar medidas de prevenção à proliferação de doenças, como a assepsia de
locais de circulação de pessoas e do interior de veículos de toda natureza
usados em serviço ou a disponibilização aos usuários de produtos higienizantes
e saneantes.

Art. 6º. Art. 6º. A inobservância da determinação de que trata este Decreto, poderá
ocasionar ao infrator responsabilização nas esferas administrativas, cíveis e
criminais.

Art. Art. 7º. 7º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DOGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DO
AMAZONASAMAZONAS, em Beruri, 11 de janeiro de 2022.

Maria Lucir Santos de OliveiraMaria Lucir Santos de Oliveira

Prefeita Municipal de Beruri-AM

Publicado por:Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo

Código Identificador:Código Identificador: LZOEEJYR3

GABINETE DA PREFEITAGABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 005/2022 – GPMB.DECRETO Nº 005/2022 – GPMB.

ALTERA, ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 025, de 22 de janeiro de
2021, que “Institui o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao
COVID-19 no âmbito do Município de Beruri, e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas, A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas, no uso da
competência que lhe confere o art. 54, inciso VI, da Lei Orgânica do Município
de Beruri,

CONSIDERANDO CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional exarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
indicando alteração no padrão epidemiológico de ocorrência da doença causada
pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias em
atenção ao Parecer Técnico emitido pela Fundação de Vigilância Sanitária e
Fundação de Vigilância em Saúde – FVS do Município de Beruri-AM;

CONSIDERANDOCONSIDERANDO a necessidade de conter a dispersão da COVID-19, por
meio de políticas públicas preventivas;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS)
que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus (COVID-19), em razão do
seu alto risco de contágio à população, inclusive de forma simultânea, não se
limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão
interna;;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a Lei Complementar nº173, de 27/05/2020, que estabelece
o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), que altera
a Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a necessidade de resguardar e proteger a saúde da

população Beruriense na prevenção do contágio e disseminação do
Coronavírus;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 45.103, de 07 de janeiro de 2022,
que “ALTERA, na forma que especifica, o Decreto n.º 44.872, de 19 de
novembro de 2021, que ‘DISPÕE sobre o funcionamento das atividades que
especifica, no Estado do Amazonas, em razão do enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus,
e dá outras providências’.”;

CONSIDERANDO CONSIDERANDO a necessidade da programação de política efetiva de
controle e gestão dos gastos públicos, por cada órgão, entidade e fundo, para
melhor atender as medidas emergenciais relacionadas à COVID-19, de modo a
resguardar as finanças do município;

CONSIDERANDOCONSIDERANDO que os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19
envolvem a atuação multidisciplinar e articulada dos órgãos componentes da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Beruri.

DECRETA:DECRETA:

Art. 1º. Art. 1º. O artigo 1.°, do Decreto nº 025, de 22 de janeiro de 2021, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 1.°Art. 1.°  Fica instituído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à
COVID-19, integrado pelos titulares dos seguintes órgãos e entidades:

(...)

VIVI –– Controladoria-Geral do Município – CGM;

VII –VII – Câmara Municipal de Beruri.

§1°§1° O Comitê será presidido pela Prefeita e, na ausência desta, pelo Prefeito em
exercício, e nas suas faltas ou impedimentos, pelo Controlador-Geral do
Município;

Art. 2º. Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SECIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE .

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DOGABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DO
AMAZONASAMAZONAS, em Beruri, 11 de janeiro de 2022.

Maria Lucir Santos de OliveiraMaria Lucir Santos de Oliveira

Prefeita Municipal de Beruri-AM

Publicado por:Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo

Código Identificador:Código Identificador: LPZXFVHKK

ESTADO DO AMAZONASESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BORBAMUNICÍPIO DE BORBA

GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2022 – GPMB/SEMAP, 11 DE JANEIRO DE 2022.DECRETO Nº 006/2022 – GPMB/SEMAP, 11 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BORBA,O PREFEITO MUNICIPAL DE BORBA,  no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Art. 81 – Inciso IX e XXVI e Art. 86, parágrafo 1º da Lei
Orgânica Municipal.

CONSIDERANDOCONSIDERANDO serem, os Cargos Comissionados de livre nomeação e
exoneração – “ad nutum” do Prefeito Municipal;

CONSIDERANDOCONSIDERANDO a necessidade de reorganização do Quadro de Cargos
Comissionados para Gestão Administrativa do Município de Borba;

RESOLVE:RESOLVE:

Art. 1ºArt. 1º NOMEAR,NOMEAR, na forma da Lei o Senhor Albert Antunes de Souza CamposAlbert Antunes de Souza Campos
para exercer o Cargo Comissionado de Gerente Municipal de Convênios -Gerente Municipal de Convênios -
GMC,GMC, conforme previsão contida na Lei Municipal nº 235/2021, de 07 de
dezembro de 2021;

Art. 2ºArt. 2º O (a) respectivo (a) servidor (a) deverá entregar ao Departamento de
Pessoal da Prefeitura, cópia de Declaração de Bens e Valores Patrimoniais
impreterivelmente no ato da respectiva nomeação, assim como todos os seus
documentos pessoais;

Art. 3ºArt. 3º Revogadas as disposições contrárias, este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e data de nomeação ao
dia 03 de janeiro de 2022.03 de janeiro de 2022.

Publique-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.Publique-se, Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.
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