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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018

 O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação 
da FETEC-RR torna público o resultado do certame licitatório 
referente ao PREGÃO supracitado, oriundo do Processo nº 
0136/2018, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E 
PLATAFORMA ELEVATÓRIA. Empresa SILVA & ARAUJO LTDA 
- ME, com CNPJ: 22.102.522/0001-37, vencedora do ITEM 01 
no valor unitário de R$ 940,00 (novecentos e quarenta re-
ais), ITEM 02 no valor unitário de R$ 1.036,96 (um mil, trinta 
e seis reais e noventa e seis centavos) e ITEM 03 no valor 
mínimo de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis). Perfazendo 
o VALOR TOTAL do certame de R$ 88.364,25 (oitenta e oito 
mil, trezentos e sessenta e quanto reais e vinte e cinco cen-
tavos).

 Boa Vista – RR, 21 de Setembro de 2018.

Diego Freitas da Silva
Pregoeiro CPL/FETEC

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

 LEI N.º 1.863, DE 15 DE JUNHO DE 2018.

 INICIATIVA: PODER EXECUTIVO

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – COMPEDE E O 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSO-
AS COM DEFICIÊNCIA E ESTABELECE A POLÍTICA 
MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIS-
TA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, a Prefeita 
Municipal, nos termos do § 3º do art. 50 da Lei Orgânica do 
Munícipio de Boa Vista, sancionou tacitamente, e eu, nos 
termos do § 7º do art. 50 da Lei Orgânica, promulgo a se-
guinte

 LEI:

 Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos 
das Pessoas com Defi ciência – COMPEDE, órgão colegiado 
de assessoramento, consultivo, deliberativo, controlador 
das ações, de caráter permanente, paritário e consultivo em 
todos os níveis das políticas públicas no âmbito municipal, 
vinculado à Secretaria Municipal de Gestão Social – SEM-
GES, que deverá, dentro das suas condições, dar suporte 
quanto à estrutura física e funcional do conselho.

 Art. 2º Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal dos 
Direitos das Pessoas com Defi ciência e das normas gerais 
para sua adequada aplicação.

 Art. 3º O atendimento dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência no Município de Boa Vista será feito, através 
de políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, 
esporte, cultura, profi ssionalização e outros, assegurando-
-lhes em todas elas, o tratamento com dignidade e respeito 
à liberdade, à convivência familiar e comunitária, conforme 
preconiza a convenção da ONU.

 Art. 4º Para efeitos desta Lei, considera-se pessoa 
com defi ciência aquela que tem comprometimento de natu-
reza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

 Art. 5º A política de atendimento dos Direitos das 

Pessoas com Defi ciência será garantido através dos seguin-
tes órgãos:

 I – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoas com 
Defi ciência;

 II – Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência.

 Art. 6º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos 
das Pessoas com Defi ciência:

 I – acompanhar e avaliar, propor os planos, progra-
mas e projetos da política municipal para inclusão das pes-
soas com defi ciência e propor as providências necessárias à 
sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvi-
mento, inclusive, as pertinentes a recursos fi nanceiros e as 
de caráter legislativo;

 II – zelar pela efetiva implantação da política muni-
cipal para inclusão das pessoas com defi ciência;

 III – acompanhar o planejamento e avaliar a execu-
ção das políticas municipais da acessibilidade à educação, 
saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, tu-
rismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à das 
pessoas com defi ciência;

 IV – acompanhar a elaboração e a execução da pro-
posta orçamentária do Município, sugerindo as modifi ca-
ções necessárias à consecução da política municipal para 
inclusão de pessoas com defi ciência;

 V – zelar pela efetivação do sistema descentralizado 
e participativo de defesa dos direitos das pessoas com defi -
ciência;

 VI – propor a elaboração de pesquisa e estudos, que 
visem a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
defi ciência;

 VII – acompanhar o desempenho dos programas 
e projetos da política municipal para inclusão das pessoas 
com defi ciência;

 VIII – manifestar-se, dentro dos limites de sua atu-
ação, acerca da administração e condução de trabalhos de 
prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de 
entidade particular ou pública, quando houver notícia de 
irregularidade, expedindo, quanto entender cabível, reco-
mendação ao representante legal da entidade;

 IX – avaliar, anualmente, o desenvolvimento da po-
lítica municipal de atendimento especializado às pessoas 
com defi ciência, de acordo com a legislação em vigor, visan-
do a sua plena adequação;

 X – solicitar aos órgãos não governamentais a in-
dicação de representantes das sociedades civis, quando de 
conselheiro titular e suplente, ou, no fi nal do mandato, diri-
gindo os trabalhos eleitorais;

 XI – solicitar aos órgãos municipais a indicação dos 
membros, titular e suplente, ou, no fi nal do mandato, diri-
gindo os trabalhos eleitorais;

 XII – eleger o presidente, o vice-presidente e o se-
cretário dentre seus membros;

 XIII – elaborar seu regimento interno;

 XIV – desenvolver outras atividades correlatas.

 Art. 7º O Conselho Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Defi ciência realizará, sob sua coordenação uma 
Conferência Municipal a cada dois (02) anos, para avaliar 
e propor atividades políticas da área a serem implementa-
das, ou já efetivadas no Município, garantindo sua ampla 
divulgação.

 Art. 8º O Conselho Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Defi ciência será composto por nove (09) membros 
titulares e nove (09) membros suplentes, sendo:

 I – cinco (05) membros, representantes do poder pú-
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blico, indicado pelos seguintes órgãos: 

 • Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
 • Secretaria Municipal de Saúde;
 • Secretaria Municipal de Gestão Social;
 • Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
 • Procuradoria Geral do Município.

 II – quatro (04) membros, representantes da socie-
dade civil;

 §1º Os representantes dos órgãos municipais serão 
indicados pelos respectivos órgãos mediante ofício dirigido 
ao COMPEDE;

 §2º Os representantes das entidades civis serão in-
dicados pelos respectivos órgãos, mediante ofício dirigido 
ao COMPEDE;

 Art. 9º Para cada conselheiro titular será indicado, 
simultaneamente, um conselheiro suplente, observando o 
mesmo procedimento e exigência.

 § 1º O mandato é de dois (02) anos, admitindo-se 
uma única repetição subsequente.

 § 2º A função do membro do conselho é considerado 
de interesse público relevante e não será remunerado.

 § 3º A nomeação e a posse dos conselheiros serão 
feitas mediante portaria assinada pelo prefeito municipal.

 Art. 10. Perderá o mandato o conselheiro que:

 I – se desvincular do órgão de origem de sua repre-
sentação;

 II – faltar a três (03) reuniões consecutivas, ou a cin-
co (05) intercaladas sem justifi cativa, que deverá ser apre-
sentada na forma prevista no Regimento Interno;

 III – apresentar renúncia ao Conselho;

 IV – apresentar procedimento incompatível com a 
dignidade das funções;

 V – for condenado por sentença irrecorrível em ra-
zão do cometimento de crime ou contravenção penal.

 Art. 11. O Conselho Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Defi ciência terá um servidor, cedido pelo Municí-
pio, para atuar como secretário executivo.

 Art. 12. O Regimento Interno do Conselho será ela-
borado por seus membros no prazo de noventa (90) dias 
após sua instalação e aprovado pelo Prefeito Municipal, 
mediante decreto.

 Parágrafo único. A organização e o funcionamento 
do conselho serão disciplinados no Regimento Interno.

 Art. 13. Fica criado, outrossim, o Fundo Municipal 
dos Direitos das Pessoas com Defi ciência, como captador e 
ampliador dos recursos a serem utilizados, segundo delibe-
ração do conselho, ao qual o órgão é vinculado.

 Art. 14. Compete ao Fundo:

 I – gerir os recursos orçamentários próprios do Mu-
nicípio, ou a ele transferidos, em benefício para pessoas 
com defi ciência e pessoas com altas habilidades, pelo Esta-
do ou pela União;

 II – gerir os recursos captados pelo Município, atra-
vés de convênio, ou por doações ao fundo;

 III – liberar os recursos a serem aplicados em bene-
fício das pessoas com defi ciência e pessoas com altas habi-
lidades, nos termos da resolução do conselho;

 IV – administrar os recursos específi cos para os pro-
gramas de atendimento dos Direitos das Pessoas com Defi -
ciência, segundo resoluções do conselho;

 V – gerir os recursos do Fundo Municipal dos Direi-

tos das Pessoas com Defi ciência; 

 VI – desenvolver outras atividades correlatas.

 Art. 15. O Fundo será regulamentado por resolução 
expedida pelo Conselho.

 Art. 16. Para executar os serviços técnicos de conta-
bilidade, o Conselho poderá contar com serviços municipais.

 Art. 17. Fica o Poder Público Municipal autorizado a 
abrir crédito suplementar para as despesas iniciais, decor-
rentes do cumprimento desta Lei.

 Art. 18. Revogadas as disposições em contrário, esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Boa Vista-RR, 15 de junho de 2018.

Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 638/2018

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIS-
TA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 
XXIX, do art. 39, do Regimento Interno, de acordo com o 
inciso I, do art. 32, combinado com o art. 33, da Lei Comple-
mentar nº 003, de 02 de janeiro de 2012.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - Exonerar o (a) Senhor (a) Kaiza Kellem Oli-
veira Silva, do cargo em comissão de Diretor de Gestão Ad-
ministrativa, Código GDI-300 em consonância com a Lei nº 
1.764, de 24 de fevereiro de 2017.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 Boa Vista – RR, 03 de setembro de 2018.

Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 639/2018

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIS-
TA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 
XXIX, do art. 39, do Regimento Interno, de acordo com o 
inciso I, do art. 32, combinado com o art. 33, da Lei Comple-
mentar nº 003, de 02 de janeiro de 2012.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - Exonerar o (a) Senhor (a) Kyara Rodrigues 
de Oliveira, do cargo em comissão de Diretor de Jornalismo 
e Imprensa, Código GDI-300 em consonância com a Lei nº 
1.764, de 24 de fevereiro de 2017.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

 Boa Vista – RR, 03 de setembro de 2018.

Mauricélio Fernandes de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 644/2018

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VIS-
TA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 




