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Poder Executivo 
 

 

 

DECRETO Nº 3.243, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
 
ALTERA o Decreto nº 3.012, de 26 de 
janeiro de 2015, que dispõe sobre o  
Sistema Eletrônico de Gestão de Contratos – 
SIGEC. 

 
 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo  

nº 2015/16568/16596/04674, 
 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º O Decreto nº 3.012, de 26 de janeiro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 1º (...) 
 

§ 2º O SIGEC será disponibilizado na web, por meio do 
endereço eletrônico http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 

 
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Finanças, 
Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, por 
intermédio da Unidade Gestora de Compras Municipais – 
UGCM, elaborar políticas, normatizar, padronizar, orientar, 
supervisionar a gestão de contratos no âmbito do Poder 
Executivo. 

 
§ 1º As políticas e diretrizes, incluído o cronograma para 
implantação do SIGEC, serão submetidos à apreciação do 
Secretário Municipal de Finanças, Tecnologia da 
Informação e Controle Interno – SEMEF. 

 
(...) 

 
§ 4º Quando cabível a UGCM poderá estabelecer preços 
máximos referenciais para contratações de serviços e 
critérios específicos para aditivos e repactuações de 
contratos. 

 
§ 5º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal 
devem cadastrar, obrigatoriamente, seus contratos 
vigentes para cumprimento das políticas, normas e 
padrões aprovados. 

 
Art. 3º Atendendo a critérios de otimização de custos de 
gestão, a SEMEF, poderá indicar a centralização de 
contratos específicos. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus, 28 de dezembro de 2015. 

 
 
 

DECRETO Nº 3.244, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

DISPÕE sobre Sistema Eletrônico de Gestão de 
Estoque, instituído pelo Decreto nº 3.011, de 26 
de janeiro de 2015, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelos artigos 80, inc. IV e VIII, e 128, inc. I, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência, 
racionalização e agilidade no controle do recebimento de materiais e na 
gestão de estoque; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar uma 
moderna administração municipal, com a utilização da tecnologia da 
informação; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 
2015/16568/16596/04674, 

 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DE ESTOQUES 
 

Art. 1º O Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque, 
instituído pelo Decreto nº 3.011, de 26 de janeiro de 2015, será regido 
pelas normas estabelecidas neste Decreto. 

 
§ 1º O Sistema de que trata o caput deste artigo é aplicável 

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo. 
 
§ 2º O Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque será 

disponibilizado na web, por meio do endereço eletrônico 
http://sistemaspmm.manaus.am.gov.br. 

 
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Finanças, 

Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, por intermédio 
da Unidade Gestora de Compras Municipais – UGCM, a gestão do 
Sistema Eletrônico de Gestão de Estoque. 


