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em favor de NATASHA PEREIRA DE SOUZA, EDUARDA PEREIRA 
DE SOUZA e ROGERIO PEREIRA DE SOUZA, na condição de filhos 
menores do servidor JOSE SILVA DE SOUZA, falecido em 25.07.2009, 
aposentado no cargo de Auxiliar de Serviços Municipais, matrícula 
069.457-6A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura - SEMINF. 

 
II – APLICAR ao valor da pensão o rateio na proporção de 

33.33% sobre o valor do último provento do servidor falecido, que 
corresponde à parcela abaixo: 
 

Referência Fundamentação Valor 

Vencimento RDA Lei nº 286/95 e Lei nº 1.772, de 30.09.2013. R$ 415,00 

Total dos Proventos - R$ 415,00 

 
III – DETERMINAR que cada cota da pensão corresponda 

à importância de R$ 138,33 (cento e trinta e oito reais e trinta e três 
centavos). 
 

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

Manaus, 06 de dezembro de 2016. 
 

 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES REFERENTE ÀS FASES DE 
HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA, 

FGTS E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT, no uso de suas atribuições legais, informa a data de 
abertura dos envelopes de documentações referente às fases de 
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, FGTS e 
Qualificação Econômico-Financeira do Edital de Chamada Pública  
N° 005/2016 – MANAUSCULT, que tem por objetivo a “seleção de 
projeto museográfico que contemple a elaboração e montagem de 
exposição interativa de longa duração com recursos com recursos de 
tecnologia, com vistas à exposição inaugural do Museu da Cidade de 
Manaus, e que deverá ser elaborado, executado e desenvolvido por uma 
empresa especializada no desenvolvimento e implantação de projeto 
museográfico com ênfase em exposições interativas com recursos de 
tecnologia, e que deverá ainda captar recursos por meio do dispositivo 
da Lei 8.313/93 (Lei Rouanet) e conceber o plano museológico, a partir 
da proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica da 
MANAUSCULT”. 

A abertura dos envelopes de documentações será no dia 
15 de dezembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, situada na 
Avenida André Araújo, N° 2767, Bairro Aleixo, e será efetuada pela 
Comissão de Habilitação designada através da Portaria 
N°075/2016/MANAUSCULT, conforme publicação no Diário Oficial do 
Município – DOM N° 3992. 
 

Manaus, 12 de dezembro de 2016. 
 

  


