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CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

PORTARIA Nº 10/2015 – CMC 
 
 

Dispõe sobre o regulamento dos Prêmios 
Literários Cidade de Manaus e dá outras 
providências. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA – CMC, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 

128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus e de acordo com 

a Lei nº 710 de 03 de setembro de 2003 c/c as alterações introduzidas 

pela Lei nº 1.776 de 01 de outubro de 2013. 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.843 de 11 de março de 2014, 

que criou os Prêmios Literários. 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 2.640 de 08 de 

novembro de 2013, que regulamentou as categorias literárias, formato 

de inscrição das obras, premiações e comissão julgadora. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o 

período, local e horário das inscrições, 

 
 

RESOLVE: 
 

 

I – O período de inscrição de que trata o artigo 5º do 

Decreto nº 2.640 de 08 de novembro de 2013, realizar-se-á no período 

de 22 de outubro de 2015 a 31 de março de 2016, de segunda à sexta-

feira, de 08 às 16h, na sede do Conselho Municipal de Cultura, 

localizado na Av. André Araújo, nº 2767 – Aleixo – Manaus-AM, CEP 

69060-000, térreo do prédio da Fundação Municipal de Cultura Turismo 

e Eventos – MANAUSCULT. 

 

II – As fichas de inscrição estarão disponibilizadas na sede 

do Conselho Municipal de Cultura, com endereço já descrito no inciso 

anterior, e no sitio eletrônico do Conselho Municipal de Cultura, 

endereço: http://concultura.manaus.am.gov.br, a partir do dia 22 de 

outubro de 2015. 

 

III – O período de analise das obras pela comissão 

julgadora será de 25 de abril a 24 de junho de 2016. 

 

IV - O resultado com a relação dos vencedores dos 

prêmios literários de que trata o artigo 10 do Decreto Regulamentador 

supracitado, será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no 

sitio eletrônico do Conselho Municipal de Cultura no dia 05 de julho de 

2016. 

 

V – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Manaus, 22 de outubro de 2015. 

 

 

 

http://concultura.manaus.am.gov.br/
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – 
PRÊMIOS LITERÁRIOS CIDADE DE MANAUS 

 
 

DADOS DO AUTOR 
 
 
PSEUDÔNIMO: 

 
DATA DE NASCIMENTO:                                                    SEXO: 

 
ENDEREÇO: 

 
COMPLEMENTO:                                                                             CEP: 

 
CIDADE:                                                            UF: 

 
RESIDENTE EM MANAUS HÁ MAIS DE 03 (TRÉS) ANOS? (     ) SIM     (     ) NÃO 

 
TELEFONE:                                               CELULAR: 

 
EMAIL: 

 
TITULO DA OBRA: 

 
CATEGORIA: 

 
LI O EDITAL E CONCORDO COM TODOS OS TERMOS ESTABELECIDOS (     ) SIM 

 
OBS: Todos os itens devem ser obrigatoriamente preenchidos sob 
pena de anulação da inscrição do candidato. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRÊMIOS LITERÁRIOS CIDADE DE MANAUS 
 
 
RECEBIDO EM: 

 
OBRA: 

 
RECEBIDO POR: 
 

 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO, 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº 060/2015-FDT. 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO “DR. THOMAS”, no exercício das atribuições e 
competências que lhe conferem o artigo 128, Inciso II da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e o Decreto Municipal de 03 de agosto de 2015, e 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 2.584 de 23 
de outubro de 2013 em seu artigo 33 sobre as atribuições do Diretor-
Presidente; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, em seu Capítulo II, que trata das entidades de 
atendimento ao idoso, art. 49, V e art. 50 II e XI; 
 

CONSIDERANDO o Ofício n. 0684/2013 que encaminhou 
ao Ministério Público Estadual projeto de Interdição dos idosos assistidos 
pelo Programa de Longa Permanência desta Instituição; 
 

CONSIDERANDO as ações judiciais de Interdições 
promovidas pelo Ministério Público Estadual, através da 59ª Promotoria 
Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos Constitucionais dos 
Cidadãos, dos idosos assistidos pelo Programa de Longa Permanência; 
 

CONSIDERANDO as decisões judiciais proferidas pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, através das 5ª e 8ª Varas 
de Famílias, que nomeou a pessoa jurídica da Fundação de Apoio ao 
Idoso “Doutor Thomas”, através de sua Diretora-Presidente, como 
curadora dos idosos assistidos pelo Programa de Longa Permanência; 

CONSIDERANDO ampliar e otimizar a assistência ao 
idoso interditado quanto à administração dos recursos financeiros, 
através da Gerência de Benefícios dos Idosos; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DELEGAR, aos servidores relacionados abaixo, 
lotados na Gerência de Benefício dos Idosos, o exercício da Curatela, 
em que a pessoa jurídica da FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DR. 
THOMAS”, através de sua Diretora-Presidente tenha sido nomeada 
como curadora. 
 

Servidor Cargo Matrícula 

Manoel Raimundo Leite dos Santos Assistente Técnico 105.851-7 A 

Charleny Batista Sena Assistente Social 122.329-1 A 

 
Art. 2º Os servidores designados representarão a curadora 

exclusivamente na administração financeira do idoso interditado, 
cabendo-lhes receber as rendas, pensões e benefícios sociais que lhes 
forem devidos, revertendo-os em proveito do interditado. 
 

Art. 3º É vedado aos servidores: 
I - contrair empréstimos em instituições bancárias ou fazer 

doações em nome do interditado; 
II - adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante 

contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao curatelado; 
III - dispor dos bens do curatelado a título gratuito; 
IV - constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra 

o curatelado; 
V - contrair dívidas em nome do interditado. 

 
Art. 4º DETERMINAR que a validade desta Portaria seja 

de 01 (um) ano, a contar de 22 de outubro de 2015. 
 

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

Manaus, 22 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

COMISSÃO  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÃO 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N. 088/2015-CML/PM 
 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da 
PREFEITURA DE MANAUS torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregão Presencial acima citado, terá seu 
prosseguimento adiado para o dia 28/10/2015 às 09H00, haja vista que, 
o mesmo seria no dia 23/10/2015 às 09H00. 

 
Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE 

LICITAÇÃO, na Rua São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 
14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375. 
 

Manaus, 22 de outubro de 2015. 

 


