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547. SWISS PARK MANAUS INCORPORACAO LTDA NOP-0325 AK00691716 604-1/2 09/10/2014 25/11/2014 

548. ANTONIO CONSTANTINO F DA SILVA JWH-4032 AK00638900 572-0/0 09/10/2014 25/11/2014 

549. DEYVED KLEYSO MIRANDA DA CRUZ JWR-4817 AK00710203 555-0/0 09/10/2014 25/11/2014 

550. FRANCISCO MARQUES DOS REIS OAG-5498 AK00672964 545-2/1 09/10/2014 25/11/2014 

551. JOSE GERALDO DA COSTA NOO-5988 AK00672963 556-8/0 09/10/2014 25/11/2014 

552. LUIZ FERNANDO VILLAR SANTIAGO AII-1311 AK00705028 548-7/0 09/10/2014 25/11/2014 

553. ORLANDO REBELO MAIA NOS-0928 AK00710459 554-1/6 09/10/2014 25/11/2014 

554. OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA EPP JWV-6267 AK00674796 518-5/1 09/10/2014 25/11/2014 

555. FRANC PEREIRA DE MELO NOZ-8012 AK00710606 555-0/0 09/10/2014 25/11/2014 

556. ANAEL FREITAS DE MATOS OAI-9461 AK00674470 703-0/1 09/10/2014 25/11/2014 

557. ANAEL FREITAS DE MATOS OAI-9461 AK00674471 704-8/1 09/10/2014 25/11/2014 

558. ALDENORA OLIVEIRA DA SILVA NOS-2612 AK00705137 545-2/1 09/10/2014 25/11/2014 

559. OCIMAR BALIEIRO RAMOS JXV-2992 AK00705131 545-2/5 09/10/2014 25/11/2014 

560. D F HILGENBERG ME OAM-7366 AK00697174 606-8/1 09/10/2014 25/11/2014 

561. FRANCISCO PAULO DA SILVA JXI-7400 AK00697170 606-8/1 09/10/2014 25/11/2014 

562. C D C EMPREENDIMENTOS LTDA ME HIJ-9397 AK00696378 548-7/0 09/10/2014 25/11/2014 

563. KLAYTON SILVA DE SOUZA JWS-0173 AK00696243 555-0/0 09/10/2014 25/11/2014 

564. ERMESON RIBEIRO MARINHO NOV-8625 AK00701616 599-1/0 10/10/2014 25/11/2014 

 
 

Manaus, 05 de dezembro de 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

PORTARIA N. 126/2014 – MANAUSCULT 
 
 

Dispõe sobre a concessão de suporte a 
eventos carnavalescos, com serviços de 
sonorização, iluminação, palco, banheiro 
químico e equipamentos similares. 

 
 

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT, no uso das 
suas atribuições legais, que lhe são conferidas através da Lei 
Delegada n. 25 de 31 de julho de 2013; Art. 128, inciso II da LEI 
ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE MANAUS, e considerando: 

 
 

1. A necessidade do bom desenvolvimento das políticas públicas e o 
correto emprego do erário público; 
2. O orçamento disponível para esta Unidade Gestora ao exercício de 
2015; 
3. As possíveis demandas recebidas pela Fundação para suporte a 
eventos em decorrência do Carnaval 2015; 
4. A estrita necessidade do cumprimento dos preceitos legais 
estabelecidos à realização de despesas com recurso público; 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Estabelecer critérios à concessão de auxílio a bandas, blocos de rua e 
demais eventos carnavalescos de qualquer ordem para o ano de 2015: 
1) Os pedidos encaminhados à Manauscult devem ser precedidos de 
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de realização do 
evento, acompanhados da proposta do evento devidamente 
protocolados na sede da Manauscult; 
2) Os pedidos devem ser compostos de: 

a) Ofício solicitando ao Diretor Presidente da Fundação apoio ao evento, 
contendo: data de realização, endereço do local do evento, horário de 
início e término, nome e contato do responsável pelo evento; 

b) Cópia da documentação do responsável do evento, sendo: RG, CPF e 
comprovante de residência atualizado; 

c) Portfólio, contendo fotos e recortes de revistas e jornais, comprovando 
a realização de edições anteriores do evento, bem como a 
participação de público; 

d) Proposta do evento, com descrição, conceito e layout do espaço e 
estrutura. 

3) As solicitações serão avaliadas de acordo com o histórico do evento, 
participação popular e proposta apresentada a esta Fundação, através 
de despacho de autorização do Diretor-Presidente. Caso a proposta seja 
habilitada, a Diretoria de Eventos entrará em contato com o responsável 
pelo evento, que deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos a 
contar da data de ciência da habilitação, as liberações originais, e 
cópias, à realização do evento a que se referem, emitidas pelas 
seguintes instituições/ órgãos: 
a) Polícia Militar do Estado do Amazonas; 
b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
c) Superintendência Municipal de Transportes Urbanos; 
d) Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – 

MANAUSTRANS; 
e) Departamento de Vigilância Sanitária da SEMSA – DVISA. 
Caso o responsável não apresente estas autorizações, no prazo 
determinado, a proposta será desabilitada imediata e irreversivelmente. 
4) Não receberão apoio: 
a) Eventos promovidos e/ ou organizados por outras unidades gestoras 
da administração direta ou indireta do poder executivo municipal, salvo 
autorizo expresso do Prefeito Municipal de Manaus; 
b) Bandas e blocos carnavalescos com menos de 1 (um) ano de 
existência, inéditas no ano de 2015; 
c) Iniciativas que restrinjam a participação mediante a necessidade de 
pagamento (*) de qualquer espécie, com ou sem fins lucrativos, mesmo 
que filantrópicos. 
* Considera-se como pagamento a venda de ingressos; a cobrança de 
couvert; a venda de abadás, camisetas, tururis e similares e; a doação 
de gêneros alimentícios, medicamentos, roupas, remédios e qualquer 
outro item destinado à ajuda humanitária, ressalvados os que mesmo 
com a comercialização não impedirem a participação da população que 
por ventura não adquirir os itens supracitados; 
4) O suporte da Manauscult dar-se-á através da concessão de, no 
máximo, três dos itens, abaixo relacionados, pelo período máximo de 1 
dia: 
 

a) Palco; 
 

b) Sonorização; 
 

c) Iluminação; 
 

d) Banheiro Químico; 
 

e) Telão. 
 

5) Serão de responsabilidade exclusiva dos promotores do evento: 
 

a) A obtenção das autorizações expressas no item 2) desta Portaria; 
 

b) Os custos relativos ao pagamento do Escritório Central de 
Arrecadação de Direitos Autorais; 
 

c) Quaisquer outros ônus trabalhistas, previdenciários ou judiciais 
decorrentes da realização do evento; 
 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 03 de dezembro de 2014. 
 
 

 


