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PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

CEAM -
COMPANHIA ENERGt'rJCA DO AMAZONAS 

ERRATA 

No E~ital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia 
Energet1ca do Amazonas- CEAM, publicado nesse veículo nos dias 13 14 e 15 
de março de 2001, onde se lê: ' 

I - Tomar as Contas dos Administradores, encaminhar, discutir e votar as 
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2001; 

Leia-6e: 

I - Tomar as Contas dos Administradores, encaminhar, discutir e votar as 
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2000. 

ROBERTO GARCIA SALMERON 
Presidente em exercício do Conselho de Administração 
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SANYO DA AMAZÔNIA S.A. 
C.N.P.J. (MF) 04.398.9/3/0001-69 

AVISO AOS ACIONISTAS 
Comunicamos aos Senhores Acionistas desta Sociedade, que se 

encontram a disposiçao, na sede social da Companhia à Rua Tambaqui, 

n° 345 - Distrito Industrial Marechal Castelo Branco- Manaus/AM, os 

documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76. 

Manaus (AM), 15 de março de 2001 

DIRETORIA EXECUTIVA 

TALAOIII' 0 40 3 

SITRAAM • SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO 

TRABALHO DA 11' REGIÃO AMAZONAS E RORAIMA 

ASSEMBLÉIA GERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11' Região 
(Amazonas e Roraima) SITRAAM convoca, pelo _presente edital, 
todos os seus associados para a assembléia geral que será realizada 
no dia 27.03.2001, no auditório do TRT da 11' Região, na Rua 
Visconde de Porto Alegre, 1265- Praça 14 de janeiro. às 13:30 h em 
primeira convocação, com a presença da metade dos associados 
mais um, e, em segunda convocação, com qualquer número (i~ ... 
presenças, às 13:50 h, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: ' 

1. Relatório sobre a passagem da administração 
da gestão anterior para a atual; 
2. Relatório das atividades e situação financeira; 
3. Congresso FENAJUFE eleição de 
delegados ou observadores; 
4. Assuntos geraisi 

Manaus. 16 de março de 2001 

tuo .... 04t 9 

FUNDAÇÃO A YANORY- F. A. 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL 

O Presidente da Fundação Ayanory-F.A convoca na forma da Lei, os senhores 
membros da Assemblêia Geral, para a reunião que se realizarâ no próximo dia 07de abril, 
sábado, às 20:00 horas, no Colégio Estadual "Almerinda lzel", situado â Estrada Anori
Anami s/n° para deliberar o seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a) Apresentação de Relatório das atividadE;S exercidas pela Diretoria 
b) Apresentação e aprovação de alterações nos Estatutos 
c) Proposta para abertura de filiais. 
d) Propostas de mudanças na Diretoria 
e) Assuntos Gerais 

Anori, 16 de março de 2 00 I 

U~~~(kiu'o< 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EXTERIOR 

Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N ' 03/2001 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar a licitação por modalidade 
PREGÃO N' 03/2001, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de 
reprografia, encadernação, impressão gráfica, tratamento 
de documentos com fornecimento de equipamentos e 
pessoal para a sua operação e manutenção, bem como 
fornecimento de peças de reposição e todo o material de 
consumo necessário para atender a SUFRAMA, com 

abertura prevista para o dia 30/03/2001, às 09:00 horas, na 
forma da MP N' 2108-11, Decreto N' 3555/00 e posteriores 
alterações. 

O Edital e seus respectivos anexos . poderio ser 
examinados e retirados na sala onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação da Suframa, na Rua Ministro 
João G<lnçalves de Souza, s/n', Distrito Industrial, mediante 
solicitação por escrito. O referido edital estará a disposição 
dos interessados a partir do dia 19/03/2001. Quaisqner 
informações poderão ser obtidas pelos telefones (92) 614· 
7225 ou 614-7226. 

Manaus, 16 de março de 2001 

YONE MONTECONRADO LACÓRTE 
Pregoeira 
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CEKAMICA GUTEMBERG LTDA. • ARGILEIRA, torna público que 

recebeu do IPAAM, a Ucença de Operação n.• 225/00, que autoriza 

a lavra de argila, com validade de 365 dias, para lavra a céu aberto 

sem benefi.ciamento, no Município de Manacapuru • AM. 

CERAMICA GUTEMBERG LTDA. • IIDUSTRIA, toma publico que 

recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.• 461/99, que autoriza a 

fabricação de artefal(ls cerânicos, com vaidade de 365 dias, para 

lndtistria de Minerais não Metálicos, no Mwicípio de Manacapuru. AM 

TALAo N' 0 42 f 

Manaus Shopping São José Ltda,, Torna pÚ

blico que recebeu do IPAAM, a Licença Pré

via nº 020/0l, que autoriza a realização 

de estudo de viabilidade, visando a expan

sao do Centro Comercial(Manaus Shopping 

são José)., com validade de 365 dias, para 

C6nstrução Civil, na Cidade de Manaus-AM, 

T&IO!tft 0425 

BR Construç6es e Comércio Lllla., toma público que recebeu do IPAAM, a 

Licença Prévia- n.• 021101, que autoriza a real~ação de estudo de viabilidade, 

a instalação de uma indúslria de usinagem de concreto asfáltico, com validade 

de 365 dias, para Usinagem de Concreto Asfaffico, na Cidade de Manaus. AM. 

T"l,AO Nl 0 42 3 

EXTRATO DE ESTATUTO DA SOCIEDADE DE 
PRESERVAÇÃO AOS RECURSOS NATURAIS E 
CULTURAIS DA AMAZÔNIA- SOPREN-AUTAZES/AM. 

CAPITULO I - Da Constituição, Sede, Fins e Duração -
Sob a denominação de Sociedade de Preservação aos 
Recursos Naturais e Culturais da Amazônia, designada 
nos presentes estatutos por SOPREN, fica constittJída 
uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com sede e 
Foro Jurfdico nesta cidade de Autazes, Estado do 
Amazonas, sito na Avenida Autazes sin•, composta por 
um número ilimitado de Sócios de ambos os sexos, se"1 
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RESOLVE: 

ART. 1' - CREDENCIAR O CENTRO EDIICACICliiAL. "GêEsss", 
LOCIWADO NA RUA LAlJlENTINO BONAM. SiN' - N. SENHORA DE 
FATIMAIEIRUNEPElAM E AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DOS CLIRSOS DE 
EDUCN;Ao INFAN111. (l'rHacola) E ENSINO FUI«lAMENTAL (1' a 4' SàUES), 
DE FORMA GWJATIVA, PB.O PERIODO DE 03 ~S) ANOS, A PARTIR DE 
1999; 

ART. 2'- CONVALIDM OS ESTWOS DOS ALUNOS IINISTRADO NO 
ANO LETIVO DE 1996; 

ART. 3" - N'flfNNI O REGIMENTO Escov.R E A ESlRUTLIRA 
ClROCll.AR, A PARTIR DE 1999; 

ART./I'-~QUE A MANTENEDORA 90 (NO\IENTA) DIAS 
ANTES DO ttRMINO DO PRAZO ESTASB..ECIDO NESTA RESOLUÇI.O, 
PROCEDA O PEDIDO DE RECOiflECIMENTO; 

ART. r - ESTA RESQluçAo ESTA CONliCIONAIJA AO 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 06 E INCISOS DA RESOLUÇI.O N' 
127199-CEE/AM. 

Fundação Televisão Rádio 
Cultura do Amazonas 

Extnlto da A1a da Sessão Extnlordinária do Cooselho 
Curador da Fundação Televisão e Rádio Cultura do 
Amazonas- FUNTEC. 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e um, às 
quinze horas, na sala de reuniões da F\Dltec à Rua Barcelos 
n° 25, Praça 14 de Janeiro, reuniu-se o Conselho CW'8dor 
da FUNTEC, too1 a presença dos Cmselheiros GAIT ANO 
LAERTES PEREIRA ANTONACCIO , CELES 
CALPÚRNIA BORGES MELO E HERALDO BELEZA 
DA CÂMARA , sob a presidência do primeiro, foi aberta a 
sessão cuja pauta =: I - Alteração do estatuto da 
FUNTEC, 11 - Aumento de vagas de estagiários , que 
passaram de doz para vinte vagas . Aprovada por 
unanimidade a pauta • o Presidente deu por encerrada a 
reWJiio. 

c~~~M 
Presidente do Couelho Curador 
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ESTATUTO DA FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO 
AMAZONAS - FUNTEC 

TÍTULO I 

DA NA1UREZA, DOS OBJETIVOS, DA COMPETÍNCIA, DO PATRIMÓNIO 
E DA RECEITA 

Art 1"- A Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas- FUNTEC- criada 
pela Lei n" 2.216 de 09 de junho de 1993, entidade com autonomia administrativa 
e financeira e plena gestão de seus bens, rege-se por seus atos constitutivos e por 
esse Estatuto. 

Art. 2" - A Fundação não tem fins lucrativos e se constitui em uma entidade 
autônoma, com personalidade jurídica adquirida a partir da inscrição, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, dos atos de sua constituição e do presente Estatuto. 

Art. 3" - A FUNTEC tem por objetivo a manutenção, a administração e o 
desenvolvimento de emissoras de rádio e televisão, efetivando a produção e a 
transmissão de programação de cunho educativo e sócio cultural. 

CAPÍTULO li 

DA COMP~NCJA, DO PATRIMÓNIO E DA RECEITA 

SEÇÃO I 
DA COMPETÍNCIA DA FUNDAÇÃO 

Art. 4°- Para cumprimento de seus objetivos, compete à FUNTEC: 
I - Operar emissoras de rádio e televisão, mediante concessão outorgada nos 
termos da legislação federal; · 
li - Promover a ampliação de suas atividades em colaboração com emissoras de 
rádio e televisão públicas ou privadas, entrosadas no sistema nacional de 
radiodifusão educativa, mediante convênios ou modo adequado; 
Ili - Produzir vinhetas, documentários e vídeo - realises e criar videos publicitários; 
IV - Executar outras atividades pertinentes aos seus objetivos. 

SEÇÃO li 
DO PATRIMÓNIO E DA RECEITA 

Art. V - O patrimônio e a receita da Fundação Televisão e Rádio Cultura do 

Amazonas - FUNTEC - são os especificados no Art. 06 da Lei n" 2.216, de 09 de 

junho de 1993. 

Parágrafo Único - Os bens e direitos da FUNTE.C serão ~tili~dos ex~usivamen~ 
na realização de suas finalidades e quando considerados mdispomvelS te~porána 
ou definitivamente poderão ser alienados, locados ou permutados, respeitadas as 
disposições legais pertinentes. 

TíTuLO li 
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÍNCIA 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA ORGANIZACiONAL 

Art. VI - A FUNTEC tem a seguinte estrutura organizacional; 

I- ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

. Conselho Curador 
. Diretoria Executiva 

. Presidência 

. Diretoria Administrativo - Financeira 

. Diretoria Técnico - Operacional 

. Diretoria de Produção e Programação 

li- ÓRGÃOS DE ASSJSrtNOA DIRETA 

. Gabinete Diretor Presidente 

. Assessoria Jurídica 

. Consultoria Técnica 

III- ÓRGAÕS DE ATIVIDADE MEIO 

. Diretoria Administrativo · Financeira 

. Departamento de Pessoal 

. Departamento de Finanças 
Gerência de Orçamento 
Gerência de Contabilidade 

. Departamento de Material, Patrimônio e Transporte 
Gerência de Material 
Gerência de Patrimônio 
Gerência de Transporte 

. Departamento de Recursos Humanos 

. Diretoria Técnico Operacional 
• Departamento de Operação e Transmissão 
• Departamento de Manutenção 

IV - ÓRGÃO DE ATIVIDADE FIM 

. Diretoria de Produção e Programação 

. Departamento de Jornalismo 
Gerência de Reportagem 
Gerência de Edição e Jornalismo 

. Departamento de Produção e Programação 
Gerência de Programação 

. Departamento de Marketing e Propaganda 
Gerência de Criação e Produção 
Gerência de Veiculação 

Departamento de Rádio 
Gerência de Programação 
Gerência de Rádio 

SEÇÃO I 
CONSELHO CURADOR 

A Fundação será administrada pelo Conselho Curador nomeado por Decreto do 
Governador do Estado, sendo composto de 05 membros, escolhidos dentre pessoas 
de ilibada reputação, notória competência para o exercício e mandato de 04 anos 
renováveis por iguais períodos e dirigido por uma Diretoria Executiva composta 
na forma estabelecida nos parágrafos Ili e IV desta Seção. 

§ I . O Conselho Curador é o órgão responsável pela auditoria da Fundação, 
cabendo-lhe ainda examinar e aprovar as prestações de contas e a escrituração e 
documentação contábil da Fundação. 

§ li. A gestão financeira dos recursos públicos destinados ou repassados à 
Fundação será fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo a Fundação 
responsável pelas respectivas prestações de contas 

§ II1 . O Conselho Curador elegerá dentre seus membros o Presidente da 
Fundação, para o exercido de mandato de 04 (quatro) anos, admitida a reeleição 
competindo-lhe ainda presidir a Diretoria Executiva. O mesmo Conselho poderá 
destituir o Pre&idente de seu cargo. 

§ IV . A Diretoria Executiva, composta pelo Presidente da Fundação, será pelo 
mesmo contratada sob a égide da CLT e é constituída por um Diretor 
Administrativo e Financeiro um Diretor de Produção e Programação e um Diretor 
Técnico 

§ V . Compete ainda o Conselho Curador: 

Joel Rodrigues
Realce

Joel Rodrigues
Realce

Joel Rodrigues
Realce

Joel Rodrigues
Realce

Joel Rodrigues
Realce
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a - Dar posse ao Diretor Presidente da Fundação; 
b - Autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, a alienação de 
bens móveis e, quando onerosas, a aceitação de doações, legados e subvenções; 
c - Aprovar o orçamento anual e fiscalizar-lhe a execução; · 
d - Aprovar as contas e os relatórios anuais da Diretoria Executiva e quaisquer 
outros que esta apresentar; 
e - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva e aprovar o plano de 
cargos e salários; 
f- Decidir recursos de atos da Diretoria Executiva contrários à Lei ou ao Estatuto; 
g - Reformar ou modificar o Estatuto da Fundação; 
h - Deliberar sobre a extinção da Fundação; 
i - Encaminhar anualmente ao Governo do Estado do Amazonas o orçamento 
anual da Fundação, para efeito do disposto no Art. 7 da Lei Estadual n° 2.216, de 
09 de junho de 1993. 

§ VI . Na hipótese do estatuído na letra "h" do parágrafo anterior, o Conselho 
Curador deverá receber expressa anuência prévia do Mmistério da Comunicações, 
e submeter a proposta da extinção, devidamente fundamentada, ao Governador do 
Estado do Amazonas, a quem caberá a iniciativa de envio de projeto de Lei, neste 
sentido, à Assembléia Estadual; 

§ VII . O exerclcio do Cargo de membro do Conselho Curador é de caráter pessoal 
e delegável. 

§ VIII . Os membros do Conselho Curador exercerão seus mandatos gratuitamente 
e seus serviços serão considerados relevantes para o Estado do Amazonas. Os 
integrantes desse Conselho não poderão manter com a FUNTEC relações de 
negócios, que possam influir na independência de seus posicionamentos. 

§ IX . O Conselho Curador deliberará nos assuntos de sua competência por maioria 
absoluta de seus membros. 

SEÇÃO li 
DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. VII . Compete à Diretoria Executiva organizar dirigir e superintender as 
atividades da Fundação, e ainda: 

a) Aplicar e movimentar os recursos e contas bancárias da Fundação, na forma 
definida do Estatuto; 

b) Tratar das relações de trabalho e da prestação de serviços à Fundação, e 
estabelecer os critérios de remuneração, observando o disposto nos Artigos 
6 e§ 5., letra e, 14 deste estatuto; 

c) Cumprir e fazer cumprir as determinações legais aplicáveis, as normas 
estatutárias e regimentais e as deliberações e recomendações do Conselho 
Curador; 

d) Elaborar o orçamento anual e fiscalizar-lhe a execução; 
e) Propor e sugerir a reforma ou modificação deste Estatuto; 

Parágrafo Único - Os cargos de membros da Diretoria Executiva devem ser 
preenchidos observada a capacitação técnica especifica de cada área. 

SEÇÃO li 
DIRETOR PRESIDENTE 

Art. VIII . Compete ao Diretor Presidente da Fundação: 

I - Representar a Fundação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como 
em pronunciamento de qualquer natureza, podendo ainda delegar poderes e 
constituir mandatários, sempre por instrumento público em conjunto com outro 
Diretor; 
li - Convocar, por iniciativa própria, as reuniões da Diretoria Executiva, 
presidindo-as; 
III - Solicitar a convocação de reuniões do Conselho Curador, sempre que entender 
necessário; 
IV - Supervisionar os trabalhos dos demais Diretores; 
V - Celebrar cônvênios, contratos e acordos, ouvindo, quando for o caso, o 
Conselho Curador; 

VI - Adquirir, alienar e onerar bens imóveis, quando autorizado pelo Conselho 
Curador; 
VII - Aceitar doações, legados e subvenções de qualquer natureza, ouvindo, 
quando onerosas, o Conselho Curador; 
VIII - Encaminhar anualmente ao Conselho Curador o relatório e as prestações de 
contas da Fundação; 
IX - Encaminhar ao Conselho Curador propostas, relatórios e atos de qualquer 
natureza que dependem da deliberação do mesmo; 
X - Apresentar ao Conselho Curador a proposta de reforma ou alteração do 
Estatuto e do Regimento Interno da Fundação; 
XI- Admitir, movimentar e dispensar os empregados da Fundação; 
XII - Adquirir bens móveis, e aliená-los com prévia autorização do Conselho 
Curador; 
XIII - Contratar a prestação de serviços em geral; 
XIV - Elaborar a proposta orçamentária e encaminhá-la ao Conselho Curador para 
fins de análise e aprovação; 
XV - Apresentar ao Conselho Curador, até cento e vinte dias seguintes ao término 
do exercício social, o relatório das atividades, o balanço geral e a demonstração de 
resultados do período, acompanhados de parecer do contador responsável ou 
auditoria externa, se for o caso, para exame e deliberação do Conselho Curador; 
XVI - Expedir resoluções, portarias e outros normativos pertinentes às 
-competências que lhe são atribuídas; 

XVII - Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e realizar operações de 
crédito, administrando e gerando os recursos da Fundação, em c~junto com o 
Diretor Administrativ<rFinanceiro, e ouvindo, no que for necessário, o Conselho 

Curador; 

SEÇÃOIII 
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

Art. IX . Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 

1 - Dirigir especialmente as áreas de recursos humanos, materiais e financeiros, 

para o funcionamento da Fundação. . . . . 
11 - Promover atividades que visem a obtenção de receitas operacwruus próprias, 
dentro dos objetivos da Fundação 
III - Manifestar-se sobre atos que impliquem em despesas para Fundação; 
IV - Controlar as atividades contábil e fiscal, delegado pela guarda e escrituração 
dos livros e papéis da Fundação; 
v - Zelar pela execução do orçamento anual e elaborar o do exercício social 

subseqüente; 
VI - Desempenhar as funções que lhe foram delegadas ou atribuidas pelo Diretor 

Presidente; 

VII - Substituir o Diretor Presidente, em seus impedimentos, licenças ou ausências 
ocasionais, nos atos de mera gestão e que não impliquem ~m assunção de 
obrigações perante terceiros; 

VIII - Assinar em conjunto com o Diretor - Presidente, todo e qualquer documento 
relacionado com a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias ou 
relacionado com operações de crédito de qualquer natureza. 

IX - Supervisionar e controlar as atividades e setores pertinentes à sua Diretoria. 

SEÇÃO V 
DIRETOR TÉCNICO 

Art. XI. Compete ao Diretor- Té-cnico 

I - Exercer a supervisão e orientação técnica do sistema de transmissão e repetição 
das emissoras da Fundação; 
11 - Prover a conservação, renovação e atualização dos equipamentos e peças 
eletro-eletrônicos da Fundação; 
III - Zelar pelo cumprimento das normas e diretrizes de caráter técnico
operacional concernentes ao funcio~amento das emissoras da Fundação; 
IV - Supervisionar e controlar as atividades e setores pertinentes à sua Diretoria; 
V- Desempenhar as funções que lhe forem delegadas ou atribuidas pelo Diretor
Presidente. 

SEÇÃO VI 
DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO 

Art. XII . Compete ao Diretor de Programação 

I. Elaborar e executar, após aprovado, o plano de programação das emissoras da 
Fundação, segundo as determinações estatutárias e legais e as demais diretrizes 
baixadas pelo Conselho Curador; 
11. Zelar para que a programação das emissoras da Fundação guarde 
correspondência com o plano aprovado; 
III. Promover o relacionamento da Fundação com as emissoras integrantes do 
Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa e com errüssoras de rádio e televisão 
em geral; 
IV. Supervisonar e controlar as atividades e setores pertinentes à sua Diretoria; 

V. Desempenhar as funções que lhe forem delegadas ou atribuídas pelo Diretor
Presidente. 

Capitulo V - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE APOIO 

Art. XIII . A estrutura administrativa e de apoio da Fundação será definida em 
regime interno aprovado pelo Conselho Curador e elaborado pela Diretoria 
Executiva, no prazo de trinta dias a contar do registro do presente Estatuto no 
cartório competente, observado o plano de cargos e salários aprovado pelo 
Conselho Curador e ainda os seguintes princípios: 
I. A contratação do pessoal técnico e administrativo, assim entendidas as funções 
indicadas no anexo I deste Estatuto, deverá ser precedida de concurso público de 
provas ou de títulos. 
11. A contratação de pessoal para funções de caráter temporário e/ ou eventual, 
assim entendidas aquelas cuja necessidade de contratação seja avaliada como 
imprescindivel pelo Presidente da Fundação será efetuada de acordo com as 
disposições legais vigentes para a espécie de contratação, preferencialmente 
através de empresas especializadas na locação de miio-de-obra temporária. 
III. A Fundação deverá estimular o estágio de estudantes de segundo grau, de 
cursos profissionalizantes e de cursos superiores, através de convênios firmados 
com entidades especializadas em todas áreas e departamentos de sua estrutura. 

IV. A Fundação reservará cargos nas áreas administrativas para serem providos 
por deficientes físicos, observadas as aptidões necessárias para o desempenho dos 
respectivos cargos; 

Art. XIV. A admissão do pessoal técnico e administrativo da Fundação, regidos 
pela Consolidação das Leis de Trabalho - CLT será realizada mediante concurso 
público de provas ou de títulos, e a dos integrantes da Diretoria Executiva é de 
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livre nomeação e exoneração do Presidente da Fundação, também sob o regime da 
Legislação Trabalhista. 

Capitulo VI. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15 - Para cumprir com as obrigações criadas e definidas pelo Decreto n" 
21.691, de 15 de fevereiro de 2001, item III, alíneas a,b e c, a FUNTEC licitará, nos 
casos especificados pela referidas alíneas, com a participação obrigarória de dois 
representantes da AGECOM. 

Parágrafo Único - A Fundação é isenta de todos os impostos e taxas estaduais, nos 
termos do disposto no Art. 125, da Lei n" 2.216, de 09 de junho de 1993. 

Art. 16 - O presente Estatuto será submetido à apreciação do Ministério Público, 
do Ministério das Comunicações e de outros órgãos competentes, na forma da Lei. 

Art. 17- Atendido o disposto no Artigo anterior, o presente Estatuto será levado a 
registro e entrará em vigor trinta dias depois de registrado. 
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Fundação Alfredo da Matta 

PARTES: 

DATA DA ASSINATURA: 

OBJETO: 

VALORGWBAL:: 

VALOR MENSAL: 

DURAÇÃO DO CONTRATO: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Extrato 
Extrato do 4° Termo Aditivo ao 
Contrato n• 001/97 

O Estado do Amazonas, através da· 
Fundaçio de Dermatologia Tropical 
e Venereologia Alfredo da Matta ~ 
FUAM e PRODAM Processamento 
de Dados Amazonas S/ A. 

J6deiilllrÇOde200J 

Prestação de serviços dos Sistemas de 
Informática de FolliUl Eventual. 

R$ 300,00 (trezentos reais) 

RS 25,00 ( vinte e cinco reais) 

Prorrogação por mais 12 (doze) meses a 
contar da data de 23/03/2001. 

A3 despesas correrão por conta da 
Ação: 10 122 001 50129 - 34 90 39 -
Fonte 00, Nota de Empenho no 00161 
de 12/0312001 no valor de R$ 233,40 
ficando o restante para ser consignado 
no orçamento vindouro. 

SERVIDOR RESPONSÁVEL 
PEWEXTRATO: 

Aluysio Albuquerque Silva 

Manaus, 16 de março de 2001 

Visto: 

AFAT 

Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário do Amazonas 

PROCESSO N. 00355/01-IDAM 
Aa.UDCI01~del..icitaçio 

QESPAÇHO N.g QOJ /2001- Pl 

A DRtoo. de AdminUtmçio e Filwaçu do ln1titu.to de 
Dneavotvimeato Apopeal.irio do Bttado do Am&zoau- IDAM, usaado da compe~ncil. que 
lhe fui deq.da pek Portuil. a. 594-GDP liDAM, de 02 de agosto de 2000, e 

CONSIDERANDO qne estr Instituto necessib im.plantu um sU~1. de 
Serriçoe Eveatuaie de IDformidca, com o PRODAM - PROCESSAMENTO DE 
DADOS AMAZONAS S/ A., ema o objetivo de mdbor 1.trndtr u suas necessidAdes ·- CONSIDERANDO que de acotdo com o utigu 24, Iociso VIII, da Lei n. 
8.666,de 21 de junho de 1993, dtrmdl.pelu Leis N.•s. 9.032/95 e 9.648/98, combirwlo com o 
Art. T do Decreto DO. 16.604,de 12.07.95 e 

CONSIDERANDO findmtntr, o que m.U consta do Processo 
admiailtD.tivo n. 00355/2001-IDAM, 

DECIDE: 
I - DISPENSAR de Licitaçio, com fulcro no 11rt. 24, VIIII, da Lei n;·· 

8666/93, 1. Contutaçio de Serviços de lnfoiJlláticu, cujos kDDos xdo usinados entre estr 
lostitu.to e 1. fome«doQI. do1 xr:viço• PRODAM S/ A 

11 - ADJUDICAR 1. tmpres• PRODAM - PROCESSAMENTO DE 
DADOS AMAZONAS S/ A., embelecida i. rua Jonathu Ptdmu, 1937, inseriu. no CGC/MF 
IIOb o a. 04.407.920/0001-80,pl.naecutuos serviços acima tD.nscritos. 

PUBUQUE-SE. 
GABINETE DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS DO INSTITI.n'O DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO 
ESTADO DO AMAZONAS -JDAM,em 12de muço ~001. • 

MMú Ãwrilhdoa 
Diretor • de Adm. e çu 

Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas 

EXTRATOflPAAMIN" 027/01 
DECISÃOIIPAAMIP/N' 024/01 
ASSUNTO: AUTO DE INFRA.ÇÃO DT N'006/0 I 
AUTUADA: SINCORÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA 
LTDA. 

Decisão: 

I. Aprovo, por seus jurídicos fundamentos, o 
PARECERIIPAAMIPJJN0032/2001, da lavra da Ora. Anita Rocha 
Alves dos Santos Ferreira, que passa a fazer parte integrante desta 
decisão administrativa, independentemente de transcrição. 

2. RATIFICO o inteiro teor do Auto de Infra9ão DT n° 
006/01, através do qual a empresa SINCORÁ INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE MA.DEIRALTDA. foi Multada 

3. Encaminhem-se, em seguida, os autos à Diretoria Técnica
DT para notificar a autuada, dando-lhe ciência do inteiro teor desta 
decisão administrativa e que seja estabelecido contato com a Autuada 
para a elaboração do Tenno de AjustamenY' de Conduta Ambiental. 

GABINETE DA PRESID~NCIA DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DO AMAZONAS-IPAAM, ent Manaus, 13 de março de 2001. 

ESTEVÃO VICENTE CAVALCANTI MONTEIRO DE PAULA 
Presidente do IPAAM 
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ERRATA DO EXTRATO/N.0 021101, publicaóo no D.O.E. n.0 

29.608, de 12.03.01. 

Onde se lê na parte de OBJETO: 
O presente Convênio tem por objelo a instalação de uma planta para 
produção de óleos vegetttis .. 
Leia-se: 
O presente Convênio tem JXlT objeto a instalação de uma prensa para 
produção de óleos vegetais 
Gabinete da PreSidência do Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas-IPAAM~ 14demarçode2001. 

ESTEVÁOVI~~NTEIRODE PAULA 
Presidente do IPAAM 

AFAT 154\ 

DECISAOIIPAAM/PIN.' 025 12001 
PROCESSON' 0015101- IPAAM 
ASSUNTO: Auto de Infração n.0 05100-DT 
INTERESSADA: Equatorial Transporte da Amazônia Ltda. 

l. ADOTO a conclusão contida no PAR.ECER!IPAAMIP.T/N.'' 
026/2001. da la\Ta do Dr. Jonas Pereira da Silva, pelos seus jurídicos 
fundamentos., o qual passa a fazer parte mtegrante desta decisão 
independentemente de transcrição. 
2. Encaminhe-se o presente processo à 11T para as providências de sua 
competência 
Gabinete do Presidente do Instituto de Proteção Amhiental do 
Amazonas·~ IPAAM~~?e 2001. 

~y,, __ 
ESTEVÃO VICENTE CAVALCANTI MONTEIRO DE PAULA 

Pres1dente do lPAAM 
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segunda-feira, 19 de março de 2001 5 

EXTRATOnPAAMIN" 028/01 
DECISÃOIIPAAM!P/N' 026/01 
REQUERENTE: 1 B. DE MENEZES 

Decisão: 

t. Aprovo, por seus jurídicos fundamentos, o 
PARECERIIPAAM!PJ/N°022/2001, da lavra da Ora. Anita Rocha 
Alves dos Santos Ferreira, que passa a fazer parte integrante desta 
decisão administrativa, independentemente de transcrição. 

2. Encaminhem-se, em seguida, os autos à Diretoria 
Administrativa e Finanaceira para proceder as formalidades legais e 
atendimento do pedido da Requerente. 

3. NOTIFICAR a Requerente, dando-lhe ciência do 
inteiro teor desta decisão administrativa. 

GABINETE DA PRESID~CIA DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 00 AMAZONAS-IP AAM, em Manaus, 2 de março de 2001. 

~u~ 
ESTEVÃO VICENTE CAVALCANTI MONTEIRO DE PAULA 

Presidente do IP AAM 
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I Procuradoria Geral do Estado 

RESOLUÇÃO N" 02/01-CPE. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
PROCURADORES DO ESTADO, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente 
e, 

CONSIDERANDO a deliberação do Egrégio 
Conselho de Procuradores do Estado, consubstanciada na 
reunião ordinária de 07 de março de 200 I, aprovando as 
conclusões do Relatório da Comissão de Promoção, 
constante do Processo n" 003/0 1-CPE/PGE. 

RESOLVE: 

I - INDICAR o Procurador do Estado de 2' Classe 
CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS FILHO 
ao Cargo de Procurador do Estado de I' Classe, e o 
Procurador do Estado de 3' Classe VITOR HUGO 
MOTA DE MENEZES ao cargo de Procurador do 
Estado de 2' Classe, ambos pelo critério de merecimento. 

11 - AFIXAR no Quadro de Avisos da PGE o 
Relatório da Comissão de Promoção constante do 
Processo n" 003/0 1-CPE. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE PROCURADORES DO ESTADO, em Manaus, 08 
de março de 200 I. 

ri;;' 
INDv~~SA 

Procurador-Geral do Estado, em exercício 
Presidente do CPE 

FJ 206 O 

Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado do Amazonas 

DESPACHO DE AUTORIZA CÃO DE PRORROGACÃO DE 
CONTRATO 

COM VISTA A OBTENÇÃO DE PREÇOS E CONDIÇÕES MAJS 
VANTAJOSAS PARA ESTA ADMINISTRAÇ.:\0. AUTORIZO A 
PRORROGAÇÃO DO PRESENE CONTRATO. POR IGU~ 
PERÍODO E COM VIGÊNCIA RETROATIVA A PARTIR D 
SETEMBRO DE 2000. CONFORME ESTÁ ST NA 
CLÁUSULA SÉTIMA. NOS TERMOS DO LEI N' 
8.666. DE 21 DE JUNHO DE 1993. 

MANAUS. 15 DE 

JORGE AUGUSTO C 
DlRETORP 

"Um trabalho bem elaborado, 
revela a boa imagem de sua 
instituição. Evite, portanto, 

gabaritos contendo 
imperfeições, visto 

comprometerem a qualidade de 
impressão". 


