
~EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO AMAZONAS 
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_o9-deju-nhod-e19-93 ------~1 PODER EXECUTIVO.._! --.-~·Ano ....... xc ..... IX 

LEI no 2.216., DE 09 DE JUNHO DE 1993 

EXTINGUE a Superintendência de Televl 

são e Rádio . Educativa do Amazonas 

(STREA); autoriza a criação da Fund~ 

ção Televisão e Rádio Cultura do Am~ 

zonas (FUNTEC) e dá outras provi
dências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO AMAZONAS, 

FAÇO S~BER a todos os habitantes que a Assembléia Legisl~ 

tiva decretou e eu sanciono a J?resente 

L ·E I\: 

Art. lo - Fica extinta a Superintendência de Televisão 

Rádio Educativa do Amazonas - STREA, autarquia estadual criada nos 

termos da L"' i no 1493, de 17 de dezembro d.e 1981. 

Art. 20 - Ficam extintos todos os cargos, empregos e fu~ 

ções de caráter efetivo e em comi_ssão existentes na SuperintendêE, 
cia de Televísão e Rádio Educativa do Amazonas, ficando os atuais 

servidores estáveis em disponibilidade, ou aproveitados nos terr.,os 

da legislação vigente. 
Art •. 3o - Fica o Chefe do Poder Execut'ivo autorizado a in~ 

tituir, sob a denominação de FUNDAÇÂO TELEVISÂO E RADIO·CULTURA DO 

AMAZONAS - FUNTEC, urna F.!,mdação com personalidade )url:dica de d.!:_ 

reito privado, com sede, administração e foro na Cidade de Manaus, 

dotada de autonomia jurfdica, administrativa e financeira e COI'l pl~ 

na ·gestão dé seus bens .e recursos, que se regerá por estatuto ela

borado por Conselho·curador ~ pelas disposições gerais da presente 
Lei. I 

Art. 4o - A Fundação, sem fins ,lucrativos, será uma entid~ 
1e autônoma, adquirindo personalidade jurfdica a partir.da inscr.!:_ 

ção, no Registro Civil das Pess.oas Jurfdicas, do seu ato constits 
tive e estatutos. 

Art. So - A Fundação terá por objetivos a ma~utenção; adr.•J:. 

nistração e desenvolvimento das emissorç_s de televisão e·. rádlo ed2 

cativa, com concessão outor<:!ad"a nos termos do Decreto Federal no' 

62.167, de 24 de janeiro de 1968, com a finalidad~ de efetivar a 

produção e transmissão de .Programação de_ carâter educativo com e~ 

ta mantendo estrita vinculação os proyramas·culturais. 

S 10 - Para a consecução de seus objetivos, caberá à Fug 

dação: 

a) operar emissoras de rádio e televisão; 

b) promover a ampliação de suas atividades em cal~ 

boração com emissoras de rádio e televisão pdblicas_ ou privadas, 

entrosadas no sistema nacional de rádio-difusão educativa, meãiag 

te convênios qu outro modo adequado; 

c) praticar os demais atos pertinentes às suas f.!:_ 
nalidades. 

S 2o - A Fundação não poderá utilizar a rádio e 'l telev.!:_ 
são educativas: 

a) para fins poll:ticos partidários; 

b) para a difusão de idéias ou fatos que incer.t.!:_ 

vem recurso à violência, preconceitos de raça, classe ou religião; 

c) para finalidades publicitárias. 

S 30 - Ficam ressalvadas.notl:cias de subs1d~os e doações, 
em termos de' simples referência ao bem doado ou à identificação 

do do~dor, sem caráter de propaganda, be~ como a referência estr.!:_ 

tamente institucional à entidade que promover programa de rá::i,io
-difusão. 

S 40 - O p'razo de duração da Fundação será inde-terminado. 

Art. 6o - o J?atrim&niq e r~cuuoa d.il f\ln<l.açlo aula· COI\,!. 

tit\.IÍdos de: 

a) da dotação ipl.eial de cruo.ooo.ooa.o.oq,oo (ql.l!, 

renta bilhões de cr_uzeiros) a q1,1e de r•!ert~ ç, art;. l:t !!esta Lei1 

b) pelos bens, direit~s e v&lores ~a.extinta ~I.IP~ 

rintendência de ~elevisão e Rldio EducatiVA do A-.zonaa ~ STREA7 
o) pelos im6yeis que f~i~m destinados P~lo Governo 

do Estado para a ampl,i.açao dois ill5tala~s d ... Fund.llç~o, 

d) por dotações.«:~rçamef)tlri<t, eX1tfa~or~alftentSria e 
subvénções dos Poderes Pi;Íblicos; 

e) por dotações e eontribuiç6es de pe.soae de d~! 
to público e direito privado; 

f) das receitas oriundas de suas attvtdades e as 

rendas de seus bens .Patriii)OnJ.a~•; 

gl de ren!las eventual.,, i~~reesoa de qualq~~ ~~ 
turezà e saldos de exerc~cios anteriores. 

s lo - os bens e direitos da rundaçlo serio utll1za4o• 

para a consecução de seus objetivoe, per•i.tida, no el'ltanto, • 

subrogaçào de uns e outros, na obt~n~ão d.e f•n4as d.estin444• ao 
mesmo fim. 

s 20 - Extinta a Fundaçlo, por lei, os seua bens e 4! 
reitos incorporar-se-lia ao p&trim41nio do l;s~do do -'-zorwas. 

mento anual do Estado consignarão, obrl.gat;0ria .. nt_, qa re~u~ 

sos necessários.ã manut~nçiio, a~min~atraçlo, S~neiona .. nto e d• 
senvolvimento da Fundação, reeursoa esses qu~ ae;lo . repassados 
sob forma de subvenção. 

s lo - Para efeito do disposto neste .artigO< o Cctnselho 
curador da Funàação apr~sentará aoual~n~e ao Poder ~xecutivq a 

estimativa de custos· p.;ora a eonver.aio e11 plano!~ e projetos,. e a 

estimativa de desp~sas para manutenção, j.neluaive de Pessoal, ~ 
quisição de equipamentos e instalaçaes. 

S 20 - Não se aplica ~ Fund;t,çlo o re9i., jiU'lcHco in•lii 
tuído pela Lei no 1.34l, de 19 dt= outubro de 1!17t,_ 

Art. ao - A Fundação será administra4a por um Qon8elho 

curador nomeado par Decre.t;o ~o Gov,rnador ~o ~stiado, COIII(I!)atCII 

de cinco (5) membr;os, esolllhi,dos dent;, pesusoas de iHbllda r•P.!! 
tação e notória competência no lmbito da edueaçlo, d4 cultura e 
das comunicações, para o exerefcio de ~nd&to de oit~ 111 ·anos, 

renovável por iguais per!odos e .POli' uma Diret.ori• EJçe~utiva na 

forma do estab~lecido no parágra:o quarto <l.es~~ artigq. 

s 10 - o Conselho Curador 4 0 6rçlo ie&I'Q!1Sive1 r-ela a~ 
ditaria àa ~·undação, caqendo-lpe, ain<Sà, examh'la:; e aprov11r u 

prestaçêos de contas, a escrituraçiio e a doeu~ri~a~lo e~ntlbil' 
da Fundação. · 

s 2~- ~ sest!o.financ~ira .dos ~:~r~o~ pd~Jieq~ de~tl 
nados ou repassados à Fundaç~o será fiscalizada pelo Tribunal 

de Contas do Estado, s~ndo a F\lndação,_ r;eilpllnslvel pelas respeE, 

~tv2s prestaçijes de contas.· 

S 3Q - o Conselho CuraQor eleger;~ dentre seus .. mqros q 

Presid0nte da Fundação, para o exe~eteio do ma!'ldat;o de 8 (oit.ol 

anos, admi~iaa a reeleiç.!o, c::ompet;~ndç,~llle oll~!.l4oll l'resicfar a Di.lt!t 
teria Executiva. 

S 4Q- A Diretor~a Exee\ltiva, compos~a pelo P~esi~en~e41 

Fundação, por um Diretor Ad"ini~trativo • fil'I41\Ce\J;O, um Di!!'Otor 

Jurfdico, um Diretor de Produção e Prosr•m•çJq e ·um Diretor TI~ 

nico-Operacional, compete pre$idir, diri.gir, o;gal'li,,r, •s atiV! 
dades da Fundação, competindo~l~e 6inda: 

AVISO 
Na edição de hoje,por falta exclusiva de mat;eria~J,nãc será 
publicado o Caderno Relacionado ao PQDER LEGI$~TIVO, 
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a) aplicar e movimentar os recursos e contas ba~ 

Fundação, na ~ofrma defini4~ no Estatuto; 

b) trat.#,i;da~.;;;d,Jçõ&~c de tr;ibalho e da Prestação 

dli $ezi\Tlços ã Fundação~;~ e~~~~~~ec&~· os ·cüt~ri()S dé • rellllllllração, 
pbservado o disposto n$~rt;";9:0f<4es~. Lei; 

c) cump~'{r e,,~az~~ a~ . dete~minações 1e9ais aplic~ 
'vC!!~ii •. ·as 'norrmt'S' esta:ttitãrias' ~. regimenfais e as deliberações e 

recomendações dó. ,Ç,onselho Curador. 
Art. 9ct - .li. Diretoria Execu.ti·~a ·da· Fundação aplica-se 

di~post.:; ·~~·art. 10 desta !ei. 
'··~ ·' · ·· iz-t: 'ió'l! ::'ê~n:~~te ii~d·~· ·o 'collselho curador: 

- dar posse' ao Di~etor.,Pre~idente da Fundação; 

li -·autoriza!;' a aquisição, alienação e 
de bens. im6ve.is e, quando onerosas, a acei taçã0 de dpações . leg! 
dos e subvenções; 

IIÍ -,aprovar o orçamento anual e fiscalizar-lhe a 

execução; 

IV - aprovar as contas e os relat6rios anuais 
Piretoria Executiva e quaisquer outros que esta apresentar; 

<:ia 

v·- aprovar o plano de cargos e salários e fixar a 
remuneração dos membros da Dire)ooria Executiva, inclusive do seu 
Presidente; 

VI - decidir recursos de atos da Diretoria Executl 
va reputados contrários ã lei ou ao Estatuto; 

Fundação. 

vrr·- reformar ou modificar o Estatuto ãa Fundação; 
VIU - deliberar sobre a con·;eniência da extinçãc da 

lO - Na hip6tese do estatuído no inciso VIII deste 

tigc{, o Conselho Curador deved receber expressa anuência prévia do 

Minisls~rio das Comunicações. 

Art. 11 - O exercício do cargo de membro do Con·selho CUrador 

ê de caráter pessoal e indelegável. 

Art. 12 - Os membros do Conselho C~rador exercerão seu>; ma~ 
datas gratu,itamente e seus serviços serão considerac;ios relevantes 

para o Estado do Amazonas, 
Art. 13 -A organização interna da Fundação ser& definidaem 

Estatuto elaborado. pelo Conselho Curac:iOJ; e aprovac:io por Decreto do 
Governad'or do &atado. 

Art~ ·1.& - A admi!is&o do. pessoal têcnico e ac;i.ministrativo da 

Funtiaçio, ~egidos pela Consolidação das.Leis do Trabalho- CLT, s~ 

rS. realizada media~te concurso de provas ou c;ie tttul9s, e a dos i~ 

tegrantes c:iabiret:oria E~ecutiva 4 de livre no..e~ção e eJ5oneraçãodo 
~residente da Func;J.ação, 'tambêm sob o r,egime c;ia legislação trabalhi~ 
ta. 

Art. 15 - E assegurada A Fundação isenção de todos os impõ~ 
tos e taxas· estaduais, ·que il\cic:iam ou venham 11 incidir sobre o p~ 

trimônio ·e renda ou serviços vinculados As .·suas finalidades essen 
ciais ou as delas decorrentes. 

Art. 16 - Fica aberto o cr~dito especial de Cr$ •••••.. ,.: .... 

•Q.OOO.OOO.OOO,OO (quarenta bilhões ãe cruzeiros); à conta d~ rubr! 
ca 03.40.183.3401.000/3,2.3.1.- do orçamento da Secretaria dE', Es1:~ 
do da Economia, Fazenc:ia e Turismo, para custear as despesas iniciais 
de constituição,. manutenção,. funcionamento e ~e~envolvimento da Fu~ 
dação no presente exercfcio.financeiro. 

Art. 17 ~ Esta ·Lei entrará em vigor ha data de sua publ,ic~ 

ç'ão, revogadas as disposições en) ccntrário. 

de junho de 1993. 
00 ESTADO OOgOWiS, em M,,na!l. 09 

lk.:--- r/',-~f 
tiO D MEDZ • ~: .•APOSOf\ ;;.,: ;:?}J'" o oo '"•••~• \v 

Secretário c;i~'d" de Governo 

/ 

DECRETO N9 15.468 DE 09 DE DI 1993 

ABRE no orçamento Jieeal visanta, eridito 

eupleaentar da Cr$ 7.263.000.000,00 di 

outrae providêneiaa. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uao da auaa 

atribuiçÕes legaia e tendo em viata a autorização contida no Incieo 

do Art. 11 da Lei n9 2176 de 29.12.92, 

!?_ ! E_ !, ,! T A: 

I 

Art. 19 ,; Fica aberto no orç,aaento Fia cal •isente , 

cridico eupleaentar da Cr$ 7.263.000.000,00 (SETE BILHÕES, DUZEHTOS I 

SESSENTA! TRIS MILHÕES DE CRUZEIROS), co•o rafo~ço ia dotaçÕea abaizo 

diacriainadaa, vincu1adaa ã seguinte Proa~aaação: 

15100 - Secretaria da !atado da Juatiça, S&I•Uança PÚblica 

e Cidadania 

15107 - PolÍcia Civil do Eatado do Aaaaonaa 

0630174.3139 - Raaparelbaaanto doa Sarviçoa de Pol{cia 

4120 - Equipaaentoa e Material 

Peraananta -oo- Cr$ 1.100.000.000,00 

0630174.4241 - Coordenação e Manutenção doa Se~yiçoa de 

•ento CiYil 

Polid,! 

3113 Obrigaçõu Pat~onah -oo- crt 100,000.00" 'I 

3132 - Outros Sarviçoa a lncargoa -110- C~$ 1.600.000.01.__:! 

0630179.jl43- Recuperação, Aapliação e l.eaparelhaaeoto do 1919! 

tuto Midico Legal 

4120 Equipaaentoa e Material 

Peraanente -oo- c~• 
0630179.3145 - Informatização na lrea de Sesurança 

4120 - Equip~aentoa e Material 

Paraanente -oo- Cr• 

17100 - Secretaria de !atado da SaÚda 

17102 - Departamento de Adainiatração 

1375021.4154- Coordenação e Manutenção doa Se~Yiçoa 

ti vos 

300,000.~ 

100.000.000,00 

3111.03 - Outras Deapaeaa Variiveb -oo- C~$ l.ooo.ooo.ooo,oo 
18100 - Secretaria da Eatado da Educação, Cultu~a a Daapo~ 

toa 

18101 - Gabinete do Secretário 

0822137.4179 - Atividadea a cargo da Superintendência da TalaYiaão 

e Rádio Educativa do Aaaa.onaa 

3211.01 - Peuoa1 e Encargoa Sociaia -oo- Cr$ 900.000.000,00 

3211.02 - Outras Deapeau Correntea -oo- Cr$ 900.000.000,00 

22100 - Secretaria de !atado do Planejaaanto a Articular.~ 
eom Muuieípioa 

22101 Gabinete do Secretário 

0309021.4064 - Atividades a cargo do Centro da DaaanYolYiaanto 

Peaquiaa e Inforaação do !atado do Aaaaonaa 

3211.02 - Outra• Deapesaa Corrente• -oo- Cr$ 

27100 - Secretaria da !atado do Maio A•biente 

27101 - Gabinete do Saeratirio 

263.000.000,00 

0417066.4052 - Atividades a cargo do Inatituto de DeaanYolviaanto 

dos Recursos Haturaia e Proteção Aabiental do let.! 

do do Amazona& 

3211.02 - Outras Despesas Correntaa -oo- Cr$ 1.000.000.000,00 

Art. 29 - O credito ela qua trata o artigo antar.-.ea,, 

fica automaticamente registrado no Tribunal de Contaa a aarã coape~,.ao 

com importância de igual Vêlor aendo Cr$ 1.800.000.000,00 ã eonta da 

Exceooo.de Arrec&rlação da Fonte 00- ~ecurooa Ordinirioo, a ea vari~ 

car no decorrer do pr&Hnte exerc{cio financeiro e Cr$ 5.463.000.0Q.O,OO 

ã eonta da Fonte 00 - Recu~aoo Ordinirioe, mediante anulação dao dot.! 

çiea abaixo diacriminadaa, vinculada& ã eeguinta Prograaação: 

15100 - Secretaria da !atado da Juatiça, Segurança Pública 

e Cidadania 

15107 - Polícia Civil do !atado do Aaazonaa 

0630174.3142- Conotrução e Aparalbaaento da Delegaciaa Diatritaia 

4110 - Obraa e Inatalaçõaa -00- Cr$ 1.200.000.000,00 

0630174.3410 - Interiorização da Polícia Civil 

4110 - Obrao e InstalaçÕes -oo- Cr$ 1.000.000.000,00 

0630179.3143 - Recuperação, Aapliação e Reaparalhaaanto do 

tuto Medico Legal 

4110 - Obra• e Inatalaçõea -oo- Cr$ 600.000.000,00 

0630179. '\144 - Ampliação e Reaparelhamento do Iuotituto de Ident! 

fi cação 

4110 - O~rao e Inatalaçõeo -CIO- Cr$ 300.000.000,00 
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PODER EXECUTIVO 
LEI N." 3.0ll, DE ll DE DEZEMBRO DE 1.00!! 

DJSPOE sobre a estrutwa 
otganizacional da FUDdaçio 
Telcvido e Rádio Cultura do 
Amazonas - FUNI"EC, e dá wtras 
providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos oa babi- que a ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA docrelou e eu sanciato a p-

LEI: 

CAPITuLO I 

DA NATUREZA, DA J'JNALJDADE E DA COMPETiNCJA 

Art. 1." A Fundaçlo Televisio e Rádio Cultwa do 
""'-- - FIJNTEC, de que Inda o iDciso VIl, do art. 7" da Lei 
Delcpdan" 2, de 14 de abril de200S, ooatcnaos do§ 'J!'domcsmo 
diploma lopl, tic:a ~~em tlmdaçio pública 
de dirálq )lllblico. CDiidadc ~ da Administr1IÇio Pública 
IDdinla do Poder ~o, viDculada à~ de Governo, com 
oode. adminislraçlo c foro na c:idadc de MaaauJ, ...., fíDs lucrativos, 
com pruo indcterminado, doblda de -.xnia admiuistraliva c 
fiDinceira c com plaa JCs1io de -. bcas c recunos, c será regida 
pela ..-Lei c pela lcaislaçlo que lhe for oplicável. 

Art. 2. • A Flllldaçlo Televisio c Rádio Cultura do 
ÀIIIUGaal - FIJNTEC tan por objetivos a III8IIUtcDçlo, a 

' • · açJo c o deocnvom-o du cmiaoru de tclcvido e 
rádio eolacathu, .... CCIDCCIIIo OUIDrpda DO& tenDO& do Dccn:to 
Fedcal n" 62.167, de 24 de jalaciro de 1961, com a finalidade de 
cfeiMr a JlftiWçlo c cmia1o de JIRlll"&lllaçJo de Clrilor educativo c 
o6c:iocullmal. 

Art. 3. • hm a CCIIIOCUÇllo dos objetivos filllldos DO artigo 
-">r, caberá à Flllldaçlo: 

I - opcnr CIIÚIIOnll de rádio c telcvislo; 

O - promover a ampliaçlo de suas lllividadcs em 
colabonçlo com cmiuoras de rádio c tclcvislo pública ou privada, 
.......... DO liolcaa D&Ciooal de ncfiodifuslo educativa, mediante 
CCJIIY6Uoa ou oulloo ~ ldequados, oboc:rvadu, em 
qualquer CUO, as .... finalidades; 

m-~-aç~~cs ~aos incisos anlcrion:s. 
Art. 4. • A Flllldaçlo Tclcvislo c Rádio Cultura do 

Amazoau - FIJNTEC nlo pockri lltilk.ar suas cmiasoras de rádio e 
tclcvislo: 

I - pano fias pollticoa ou partidárioo; 

O -pano a difilolo de icl6ia ou fatos que inçoativem recursos 
à 'riolaneia, precoiiCCÍIIJI de I1IÇI, c:lossc ou rdigiio; 

m -pano finalidades publieitárias. 

Art. 5. • A diwlpçlo dc noticias de subsidias e dooçõcs à 
FUNTEC, qu.ado feita por suas omissona, fCI!rinair-oe-é. a simples 
R!fidacia ., bom doOido c ao oo.dor, ...., caráter de JI1'0INIIPilda, 
deveodo 11« CllrÍiamcllle iDstitucional a referência à entidade que 
promover ou palmciuar prosramas peloa mesmos vcic:uloa. 

CAPITuLOU 

DO PATRIMÕNJO E DA RECEITA 

Seçiol 

DoPatriJII&Dio 

Art. 6." O palrim6nio ela FIJNTEC será CCJIISiituldo: 

I - dos boas móveis c imóveis atualmaJte sob sua 
adminislraçlo; 

o - dos bens que forem cedidos, cloadoa ou tnmsfericloa de 
oulrol 6qjloa ou CDiidadca à FUDdaçlo; 

ID - dos bens que venham a ser adquiridos pela Fundaçio, 
DO cxorclcio de ouas lllividadea, iDclusive os provc:oicmcs de renda 
Jllllrimoaial. 

,.......,. flllieo. Os bals c direitos ela FUNI"EC scr1o 
utiiUados ~na Rlllizlçlo de ouas finalidades, podendo 

- alicaadoor ou ~ qa&Ddo consiclc!adoo definitivamente 
dispoalwil ouloc8doo na hipólac de clispoaibilidade temporária, na 
bmadu dispoai\)llcs lcpis ~· 

Seçloll 

Da Receita 

Art. 7." CODStituem r=itadaFUNfEC: 

I - dolações que lhe forem expressamente consignadas no 
Orçamento do Poder Executivo; 

11 - Cléditos adicionais que lhe sejam abertos; 

111 - rocwsos proveoicutcs de convênios e outros l\iustcs; 

IV - remuneração pelos serviços úicnicos que prestar, em sua 
especialidade; 

V - subvenções federais, estaduais ou municipais; 

VI - dooçõcs e legados, na forma da lei; 

VII - recursos provenientes de taxas, multas e outras receitas 
q~e venham a ser instruídas na sua área de atuação 

Art. 8.0 Extinta a Fundação, seus bens e direitos incorporar
se-ão ao patrimônio do Estado do Amazonas. 

CAPÍTULO 111 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 9. • A FUNTEC tem a seguinte estrutura 
organizacional: 

I - ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR· 

a) Presidência; 

11 - ÓRGÃOS Dij ASSISTÊNCIA DIRETA: 

a) Gabinete do Diretor-Presidente: e 

b) Assessorias; 

111 - ÓRGÃOS DE A TIVJDADES-MEIO: 

a) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças: 

l. Ocpartamento de Administração e Finanças· 

l.l. Gerência de Pessoal; 

1.2. Gerência de Apoio e Logística; e 

1.3. Gerência de Orçamento e Finanças . 

IV- ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FIM: 

a) Diretoria de Produçlo e Programação: 

l. Departamento de Produção· 

l.l Gerência de Marketing e Programação 

2. Departamento de Jornalismo· 

2.1 Gerência de Jornalismo: 

2.2 Gerência de Reportagem: 

2.3 Gerência de Chefia de Edição. 

b) Diretoria Técnica: 

l. Gerência de Manutenção; 

2. Gerência de Operações; e 

3. Gerência de Rádio. 

Art. 1 O. Os cargos de provimento em comissão da FUNTEC 
são os constantes do Anexo I desta Lei, extintos os cargos 
comissionados constantes do Anexo 11 do Decreto n• 19.902, de 30 
de abrifde 1999. 

Art. ll. Ficam criados junto à FWJdação Televisão e Rádio 
Cultura do Amazonas - FUNTEC os cargos de provimento efetivo 
especificados no Anexo 11 desta Lei, destinados a prover os recursos 
humanos necessários ao desenvolvimento c opcracionalização do 
sistema televisiv<HXI.ucacional do Estado 

Art. 12. Os cargos criados na forma do artigo anterior serão 
providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, 
na forma constitucional e de regulamento específico, atendidas as 
exigências constantes da descrição de cargos objeto do Anexo UI 
desta Lei. 

Parágrafo único. Os titulares dos cargos criados por esta 
Lei serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Amazonas- Lei n.• 1.762, de 14 de novembro de 1986 -, 
ou diploma legal que o suceder, c perceberão os vencimentos fixados 
DO Anexo IV desta Lei. 

Seçlo I 

Da Administraçio Superior 

Art. 13. A Administração Superior da FUNTEC será 
exercida pela Presidência, integrada pelo Diretor-Presidente. com o 

auxílio de um Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, um 
Diretor de Produção e Progrnmação e um Diretor Técnico, nomeados 
em comissão pelo Governador do Estado 

§ 1.0 O Diretor-Presidente indicará os demais titulares de 
cargos comissionados. 

§ 2.0 O Diretor-Presidente será substituído, sucessivamente. 
em seus impedimentos, ausências, afastamentos legais e vacância, 
pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, na falta deste pelo 
Diretor de Produção e Programação ou, ainda, caso este também não 
o possa substituir, pelo Diretor Técnico. 

CAPITULO IV 

DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

Seçlo I 

Da Presidência 

Art. 14. À Presidência da Fundação compete a supervisão 
geral das atividades desenvolvidas na entidade, abrangendo a 
administração dos seus recursos humanos, financeiros e materiais, 
com vistas ao cumprimento dos objetivos e ao aperfeiçoamento dos 
serviços da FUNTEC 

Seçio 11 

Da Diretoria de Planejamento, Gestlo e Finanças 

Art. 15. Sem prejuízo de outras ati' idades inerentes a sua 
natureza, à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças compete 
supervisionar, dirigir e orientar a execução das atividades 
desenvolvidas pelo Departamento de Administração e Finanças. 

Seção 111 

Da Diretoria de Produçio e Programação 

Art. 16. À Diretoria de Produção e Programação compete 
elaborar e executar o plano de programação da 1V, segundo 
determinações estatutárias e orientações do Diretor-Presidente, 
zelando para que a programação guarde estrita correspondência 
com os princípios éticos da radiodifusão pública 

Seçlio IV 

Da Diretoria Té<niea 

Art. 17. À Diretoria Técnica compete supervisionar e 
orientar tecnicamente os sistemas de transmissão, retransmissão e 
repetição das emissoras e exercer outras ações pertinentes a sua 
natureza 

Seção V 

Dos Demais Órgãos 

Art. 18. Sem pr~uízo de outras atribuições inerentes à 
respectiva natureza, compete aos demais órgãos integrantes _da 
estrutura da FUNIEC 

I - GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE assistir o 
titular do órgão em sua representação política e social e incumbir
se do preparo dos despachos de expediente; 

11 - ASSESSORIA: assessorar o Diretor-Presidente e 
demais Diretores em asSlmtos técnicos e jurídicos relacionados 
com a área de atuação da FUNIEC; 

IIJ - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS: coordenar e controlar a execução, no âmbito da 
FUNTEC. das atividades relativas a pessoal, material, patrimônio, 
serviços gerais, protocolo, portaria e vigilância, orçamento, 
contabilidade e finanças; 

AVISO 
Na edição de hoje, por falta exclusiva 

de matérias, não será publicado o ca
derno relacionado ao PODER LEGIS
LATIVO. 

GDP
Realce
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IV· DEPARTAMENTO DE !ORNAL1SMO: .elaboração 
de programas jornalísticos e _sua representação televisual; 

. V DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E 
PROGRAMAÇÃO: produção: ~o-produção, transmissão e 
distribuição, por meio da radiodifusão sonora, de programas 
educativos de natureza informativa. cultural e desportiva 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

SeÇio I 

Do Diretor-Prtsidrnte 

Art. 19. São atribuições do D~rch>r-Prcsidontc da FUNTEC: 

I ~- exátnínar e deliberar sobrr.: o Balanço Anual e as 
prestações de contas da FUNTEC. como medida prévia ao st·u 
encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado: 

11 - elaborar c executar o Plano Diretor, o Plano Anual de 
Trabalho e o Relatório Anua1 de Atividades da Fundação e avaliar 
seus resultados: 

111 - elaborar a proposta orçamentária anual da Fundação. 
observadas as diretrizes e orientações governamentais: 

IV - autorizar, observada a legislação pertinente, as 
aplicações das reservas financeiras da Fundação e a alienação de 
bens patrimoniais e de material inservível da Fundação; 

V- Aprovar: 

a) o Regulamento Administrativo da Fundação c 
submetê-lo ao Chefe do Executivo para deliberação final; · 

b) a indicação de servidor para viagens a serviço c para 
participar de encontros de intercâmbio, como parte do programa de 
ca.pa_citação e desenvolvimento de recursos humanos da Fundação: c 

c) a escala de férias dos servidores da Fundação. 

VI - deliberar sobre a ilrea administrativa e de gestão 
econômico-financeira que lhe sejam submetidas pelos seus 
integr.urtes; 

VII - representar a Fundação em juízo e fora dele; 

VIII - relacionar-se com autoridades, órgãos públicos e 
instituições privadas em assuntos de interesse da Fundação; 

IX - assinar, com vistas à consecução dos objetivos da 
Fundação, convênios, contratos e demais ajustes, com pessoas fisicas 
ou jurídicas, nacionais ou internacionais: 

X - ordenar as despesas, podendo delegar tal atribuição 
mediante ato específico~ 

XI movimentar conjuntamente com o Diretor 
Administrativo-Financeiro, os recursos da Fundação. assinando 
cheques e outros documentos de cunho financerro: 

XII - certiflCai-se das con~ c enviá-las, posteriormente, ao 
Tribunal de Cootas do Estado; 

Xlll - convocar e presidir as reuniões com os Diretores da 
Fundação; 

XIV - julgar os recursos contra atos individuais dos demais 
diretores; 

XV- realizar ações complementares, em razão dos objetivos 
e da competência da Fundação; 

XVI - sugerir ao Governador alterações nesta Lei e na 
legislaç!o estadwiJ pertinente à F uodação; e 

XVII- resolver os casos omissos nesta Lei. 

Parqrlfo úaico. O Regulamento Administrativo a que se 
refere o inciso V, '·a", deste artigo, estabelecerá: 

I - o detalhamento da competência dos órgãos integrantes da 
estrutura constante desta Lei; 

U - a denominação c a competêncáa das gerências; 

lll - as atribuições dos titulares de cargos comissionados e 
de cargos de provimento efetivo, quando for o caso; c 

IV - a lotaçlo interna dos servidores. 

Seçlo U 

Dos Dirigentes dos Demais Ór&los 

Subseçlo f 

Do Diretor de Planejamento, Gestlo e Finuças 

. Art. 20. Compete ao Diretor de Planejamento, Gestão c 
Fmanças: 

I - dirigir espccialmente as áreas de recursos bumanos 
materiais e financeiros, panl o funcionameoto da Ftmdação; ' 

11 - promover atividades que visem a obtenção de receitas 
opcncionais próprias, dentro dos objetivos da Fundação: 

111 - manifestar-se sobre atos que impliquem em despesas 
panl aFundaçio; · 

IV - controlar a ativicbJe contábil c fiscal, zelando pela 
guarda e escrituração dos livros e papéis da Fundação; 

V - zelar pela execução do orçamento anual e elaborar o 
exercício social subseqüente; 

VI - desempenhar as funçi\es que lhe forem delegadas ou 
attibuJdas pelo Diretor Presidente; 

PODER EXECUTIVO 
. : . . . 

vi1 -substituir o Dir;<:IOI PresidenW, em seus ~iméotos, 
licenças 0!1 ausências ocasionais, nos atos de mcm gestão· e que não 
impliquem em as..mção de obrigações peran1e terceiroo;·· . 

VJii • assinar, em coojumo com o Dirdor-I'Risideme, IOdo e 
qualquer documento relacionado com a abertura, movimentação e/ru 
encerramento de cqntas bancárias ou relacionadas co-:n operações de 
crt\ditos de qualquer natureza; 

IX - supcrvÍsionar c controlar as ·atividadeS e setores 
pertinentes á sua Diretoria. 

Subseçlo 11 

Do Dimor ele Produçlo e Proxramaçlo 

Art. 11. Compete·aq Diretor de Produção e Programação: 

f -. elabor,u: C executar, ~is de aprovado; O. plano-(!c 
programação das emissoras 'da Fundação, segundo u determinações 
legais; 

11 - zelar para que a progmmação das emissoras da Fundação 
guarde correspondência com o plano aprovado; 

ill - promover o relaciooameoto da Fundação com as 
emissoras intcgi11Jlta do Sistema Nacional de Radiodifusão 
F.ducativa e com emissoras de iádio e televisão em gc:tal; 

IV - supervisionar e controlar as atividades e setores 
pertinentes a sua Diretoria; 

V - desempenhar a. fimções que lhe forem dele'gadas ou 
atribuídas pelo Diretor-Presidente:. 

Subseçlo 111 

Do Dimor Tkllico 

Art. 22. Compete ao Diretor Técnico: 

I - exercer a supervislo e orientação técnica do sistema de 
ttansrnissão, retransmissão e repetição das emissoras da Ftmdação; 

11 - promover a conservação, reoovação e alllalizllção dos 
equipamentos e peças eletrocletrooicas da Fundaçio; 

111 - dar apoio técnico-operacional ao funcionamento das 
emissoras da Ftmdação; · 

IV - supervisionar c controlar as atividades e setores 
pertinentes a sua Diràoria; 

V - desempcohar as fimções que lhe forem delegadas ou 
atribuídas pelo Diretor-Presidenu. 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. As informações referemes à Fundação somente: 
serão diwlgadas mediante autorização do Diretoc-Presideotc: ru de 
substituto legaL 

ANEXO I 

Diário Oficial 

• A•-t- 15. O primeiro ooncurso públioo de provas e titulos 
ptüa 'ü provimento dos cargos efetivos constantes do Anexo D deverá 
ser realizado no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da 
pub~f"Çio desta Lc:i. ' 

§ 1." ~ que ocorra o provimento dos cargos efetivos por 
meio do concuno mencionado nq caput, as atividades da Fundaçio 

,~uado a_ ser cksenvolvic!as pe~ ~ ~ .. . 

§ ~. • Opetado o provimento, a Ftmdaçlo adoou:á, 
i~. as providências relativas à rescislo OOIIIratual dos 
seW. emp~. · resguardadas a. situações dos que foram 
beneficiãdo8 pela · regra do art. 19 do Ato das Disposições 

;c-tilucioaaisTIIIÍlsitOriÚ'da-CÕDslildiçio FCdiial.- : · - • · . 

Art. . :16 •. As dcopesas ~"da c:xcc:uç!iJ desta lei 
c:onmo à 00111a das dolaç6es proprias """"iguadas "" ~ do 
Poder Executiw pala a FtmdaçiD Telcvido e Rádio Cullura do 
Amazonas - FUNTEC, CODÍOill\C disposto em aro copedfico, na 
forma da Lei. 

Árt. 17. Revogadas as disposiç&s . em CODbário, 
especialmeutc: a Lei n.• 2.952, de 16 de·maio de 2005, c:sla lei entta 
em vigor na dala de sua publicaçlo. · 

GABINETE DO ~VERNADOJI. DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em MmWis, }'2 de Mro de 2 005 

~I I! I'~\ ' 
ED'ú~ ~(;A \ / 
Governador do Estado -

~"'!~~"" 
·(~ 
~~i?mr. <-.~~(j~~"ro 
SecretáriO de ~A . - 'p.a& 

· · I · t 
·~~~ 
de Est,do dfliÍzmda 

t' ! 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÀO 

QUANTIDADE CARGO SIMBOLOGIA 

OI Diretor-Presidente 
-----·---- -·-·· --· 

OI Diretor de Planeiamento, Gesdo e Finaocas 

OI Diretor de Produção o Programação 
-----

OI Diretor Técnico 

01 Chefe de Gabinete 

03 Assessor I 
AD-1 

03 Chefe de I>epartamemo 

10 G=nle 
-- AD-2 

02 AssessorO 

04 Assessor m AD-3 

ANEXOU 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

NIVEL CARGO QUANTIDADE 

Apresentador 04 

SUPERIOR Jornalista 15 

Produtor Executivo de TV 06 

Contador OI 

Assistente Administrativo 06 

Técnico em loformática OI 

~sistenlc de Produçlo 04 

PrOIUaiTllldoo- de Rádio 02 

locutor Noticíarista 01 

Designer Gráfico 02 

Agente de Tráfugu 
<O 

03 

' Técnico em 04 
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Mimo COMPLETO T6oaico · Elelricisla 
(ANTIGO r GRAU) ~T6oaico 

Edillordt'-
Loc. ()pmodoc de Rádio 

Opcaador de Maa de Cone 

Opcaador de Mal!:< Ccnlrol 

Opcaador de íudio de 1V 

~dec.n.:taes 

~de Videolapc 

~ 

MÉDIO INCOMI'l.D'O Ciuepúisla (ANTIGO r GRAU) 

Auxiliar AdmiDiolntivo 

JI'UNDAMENTAL Molllrista 
COMfLETO 

llumiD8dor 

AuxiJiar de Serviços Gaais 

rtlNDAMENTAL A.-- de Eslúdio 

(t• a4'oáie) Auxiliar de~ 

o-.dor de Cialrn 

Opcaador de T_...,. de 
Rádio 

TOTAL GERAL 

QUAUPICAÇÃO 
NECI:SSÁJIIA 

ANEXOm 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

1. . Cano . ~ Apraenlaçlo e uamçlo 
Ccwmuricoçlo- án!a1Gnlalismo. ~de 1V. 

QUALinCAÇÃO 
. NECL'iSÁIIIA 

I. Cano Superior CclnpetQ 
em Ccwmuricoçlo Social com 
8DiiiiC .... "-liimo; 

2. Rcsioln> PRlfiAicaal 
de .Jcnaliola. 

JORNALISTA 

NATUREZA DO 
.··TRABALIIO 

Tnbolbo qualificado DO 

plaaojamcaro, .eapiiiÇio, 
CliJIIIIÍZIOÇID hioruquizaçlo, 
cdiçlo, prodooçlo, .............. 

e axibi\llo de iDfiJoDaçlo ""' 
moió& m.pr_,. o 
audiovisuois. 

PODER EXECUTIVO 
segunda·feira, 12 da 

Oi 
PRODUTOR EXECUTIVO DE 1V 

03 

08 
QUALIFICAÇÃO NA11JREZA:DO 

A TIVIJMDII!:srtl'ICAS NECESSÁRIA TRABALHO 

04 L Orgaaiar c produzir 

02 - de riidio ou 

04 

04 

03 

02 

televislo: documculárioo, 
prognmas cuhunis, 

I. Cuno Superior Completo oducalivoo, viDhctu ou 
c:m Coomaicaçlo Social; Tnbolbo qualificado na 

~w, ~ a Produçllo de Programas. 
utilizaçlo de 1lldoo 00 """"""" 2. Registro J>ro6ssioDaJ de 
neles emprqpdoo; Jornalista ou Radialista. 

02 2. Executar laldàs da mesma -11 
L-.. 

02 
CONTADOR 

08 QUALMCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES TIPICAS 
NECESSÁRIA TRABALHO 

02 
L Planejar e cxccutar 

10 
atividades de ICgistro de 
cperaçlles coalábeis, 

02 

11 

06 

02 

136 

coociliaçlo de OCliii:IS, 
claboraçio de bümçoo, I. Cuno Superio< Completo ......... doclançllea de em COI!àlbilidadc; 
ronda e cleml-.1llivos, 

2. Registro DO Conselho de Realiza atriLuiçiles de carála ulilizando-oe de DCIDIOS 
op<II1ICiOIIal e analltic:o 

~ e -.loado aa Claose;· 
c:onlibil. nocessidades llllmioislndMs 3. Expcri&c:ia em 

lepis com coobeci.- da Coalabilidadc Pública. 
Lei de RcllpoDsobiJid8 FQJ; 

2. ~ e oponcioaoJizar 
o sistema de coallole do 
Tn"buoal de Coa1aa (A.C.P.); 

3. Executar tan>làs da mesma -
ATIVIDADES TIPICAS 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

2. Assiste a lllllntelàç!ioj 
pública e seleciOD& o 
de iDtaeae público • 
comentado; 

3. Realiza 
i-.. e ox1m11s à 1V; 

6. Exccu1a 
mcsmalllllun:za. 

ATIVIDADES TIPICAS 

1.. ~ CQII*""""• .. 
~ c:arn:çAo, 
coordeaaçlo e apreoaàÇio 
audiovisual quando DOCeiÚriO, 
com o uoo de imagem de 
iofurmaçi5os a oercm 
divulpdas; 

2. Ccmanlários ou criiDica. 
OlllreWda, "''JJOII88Im .....0 
ou fàlada, pLmojannco, 
cqanizaçlo, diRçlo, prodDçlo 
e """""Ç'o de lm'içoo *nicoo 
de jcrmolismo, C<liDO OIS de 
8lqlliw, ilualnçlo ou 
dislribuiçlo 8láfica de Dlllláia 
a~erdiwlpda; 

3. ReYillo de origiDais de 
informaçlloa; com vislu à 
comçlo lliCiooal da ms
audiovisual; 

4. O!paizar e cot111em1r o 
arqaivo e peaqaiaa de dados 
para elabcnçlo de IIOifc8s, 
pni8I1IIIIOS, clocumadúioa e 
~; 

5. ~ outqs laldàs da --· 

., QUALmCAÇÃO 

NECESSÁRIA 

1. Ensino Ml!dio Completo; 

2. Cunode Digitaçlo; 

3. Experii!ocia mínima de 
doisaaoo. 

QUALMCAÇÃO 
NECESSÁRIA 

1. EDoino Ml!dio Completo; 

2. ~de dois &1100. 

NATUREZA DO TRABALHO ATIVIDADES TIPICAS 

TJabalbo qualificado na cxtiCIIÇio 
de wr:fàs de .......,.. 
complexidade no meio 
cpcnciooal. 

I. Rcdiair qualquer 
modalidade de expedi"""' 
admiaistndivo; 

2. Coidar e fumccer ele.-s 
para JeimlriOIS; 

3. Colabonçlo DO controle de 
procedimeatoo fiDonceôroo e 
lliÇIIIDCDiárioa; 

4. Emitir e Jaaçar ~ 
executar pmcedimeotoo 
n:l"eredca· à rotina da folha de 
~dOIS omvidonl; 

5. Callrolar a hjii6Dcia; 

6. IDformar e pr-.cber 
fummlàrioo de deduçGea, 
imposloa a """'lber e OUIIU 
respousabilidades pdnlaais; 

7. MaJm- sigilo daa 
informoçi!ea ~ àa 
atividades exa:olldaa; 

8. ~ torms de rotiDa 
admiuistroliws, que visem à 
.... ,..,Mmaiiaçio; 

9. Digitar e C<lllferir 
expodieulcs divcnoa; 

10. ~ outqs laldàs da 
mcsmaiiO!waa. 

TÉCNICOEM INFORMÁTICA 

NAnJJIEZA DO ATIVIDADES TIPICAS 
TRABALHO 

l.Fuor~cla~ 
do C0111p111111bos 

2. Corrigir OIS defeitoo, 
ajuslaDdo-oa; 

3. Ranowr • o.Jar 

TJabalbo ~ e= 
equipamouloa; 

4. Adequar "" - àa quo COIIIille DO 
ncoesoidadoa da cmiaora; especifico de Hardware c 

Software 5. MaJm- a node em 
~; 

6. Planejar • crpnizar. OIS 
~ na .... de 
i1tform6tic:a; 

7. ~lanW da meama 
lllllumza. 
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ASSISTENTE DE PRODUCÃO 
.. '"; TÉCNJCOEMMA.NUiBNcAo ' /, ' · 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES TIPJCAS 
NECESSÁIIIA TltABALHO 

QUALmCAçAqC NATUREZA ilio · ATtViD~ 'IÚ'IcAS 
N~ ·. 1'JWIAlJIO 

I. Alsesoorar o proàiU 
...,_ os CDSaios, CIICOIIIÇio c 
gravaçilo de~; 

2. Coordenar os trabalhos e 
provido!ncia panl que .. 
oricDiações do proàiU sc;ja 
aanprida; 

3. Faz:or doc:uJ>e8cm doe 
I. EIISiDo M~o Ccmplcto; R.eolim . olribuiçõcs de clancntos de filas c 

asocssoiiiiDCdo do proàiU convocações dos ck:mmloo 
2. Rcgislro de Radialista. DOS suas alividadcs. em<olvidos DO programa; 

4. Rcsponsabilizar10 pela 
obtenção dos maleriais 
DCCCSSários à realizaçlo doe 

l.Faz:or a III&DIIII:Dçlo de 
cquipamculo de radiodifuslo, 
ajustando-<JO c c:crri8indo 

I. EosiDo M~o Completo; fAlhas; 

2. Cuno Tknico em 2. Usar iDslrumcaloo adecpldos 
Elelroléc:llica Trabdlo cspceífico de para panlir o ~ 

3. Rcgislro prolissi<MW DO a>amll:llçlo dos cquipalcDioo do -..o; 

ÓlgloC(lUIJI<tt:llle. da cmisoola. 3. Acomp.hor o dcsallpellho 

4. ~de dois ....... doe _ .. ....... -~ . de 
Jldiodifildo - . . o de 
imapD, plaaeju • ialnxlaçlo 
de melhoria do -'O; 

4. Exccular 1arefas da ---programas; 

S. Ex«:uuar 1arefas da .._,. TÉCNICO ELETJUCSfA 
Dllurtza. 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO TRABALHO ATIVIDADES TtriCAS 
NECESSÁRIA 

I. Ex«:uuar a lllllllllalçlo c a 
PROGRAMADOR DE RÁDIO 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES rtriCAS 
.NECESSÁJilA TRABALHO 

I. Prngnnar c orpaizar as 
audições COIIIIiluldas por 
gravoções; 

I. EasiDo Médio Complclo; 
instalaçlo ' de baixa c alta 

Realizar mil>ui9ilos . de allál<r lado; 
2. Cuno Tknico em 1écnico, iaolalaçio c ...-çlo 2. EfciDar I!I#Jiriça; ...-...çlo em 

de baixa • aba ......... ........ de baixa • • 3. ~ia mtmina . de lado; 
dois8DOO. 

3. Ex«:uuar ..... da -2. Obscrwr o tempo c ---I. EIISiDo ~Completo; Trabdbo qualificado do cronomciia@cm das 

2. Compalaçio básiCa; l'rograuaçio das opc:raçõcs gravaç&s c dos prosramos 
rclalivas à exccuçlo doe onde ....., imc:ridoo; 

3. Registro de Radialista. -- detádio. 3. ,_ mopas de os 
programaçlo cst.bcloocndo 
horários c a ~ da 

AUXILIAR Dlt TtcNico 
QUALmCAÇÃO NATUREZA DO TRABALHO ATIVIDADES 'IÚ'ICAS 
.NECESWuA. 

transmissio; 

4. Ex«:uuar 1arefas da 
mesma Dllurtza. 

I. &sino Médio 1.1'.- ......... ao 
Completo; Rcalizar atribuiçllos de ........ lllc:aico em cltlrãlica; 
2. Cuno Tknico - t6caico por meio do c:cJIIICito de 2. AcompaDbar o t6caioo la 

' clccrolé<:aica; pequenos cquipamoaloo nas 
a>amll:llçlo - bliWLÍSI60i 

3. Cap.cilaçlo 
unidadeo de exlana. ~ .. .... 

LOCUTOR NOTICIARIST A 
clolriiaic:a. 3. -lllla:oú< - larcâs da ---QUALmCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES TIPJCAS 

NE~ TRABALHO 

I. Examinar o ttodo a ser 
aprmcmodo para iláilw .... CINEGRAJIISTA 
de .... C<llllt:údo; 

2. &ludar a...,. ............... do 
QUALinCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES TtriCAS 

NECESSÁRIA TRABALHO - e o tipo ele 
~ a ser 

I. EIISiDo M~ Ccmplcto; transmitido; 

Trabdbo qualificado de 3. Ler os programas 2. Rcgislro proliaioaal no Loc:uçlo. 
Ólglo CCllllpdalle. noticiosos cujos- do 

previamente prqlllladoo pela 
equipe de redoçio; 

4. Ex«:uuar 1llrclàs da 

I. Esludar .. mclboros 
iD&ulos e piiDos - de filzer 
as l<lmadas· gravar todas .. ........ que nopórla' • /ao 

I. EIISiDo Médio Incompleto; Tnbalho qualifu:ado no prndutor chamar na 

2. R.puo prcfissiooal de nPtro de imapla. n:porllpn; 

lbdialilla. 2. s....,ru o mclbor 1oca1 para 

• grawçlo de J>&IIIIIIID, --- aherllua ao_,_; 

3. Ex«:utar 1arefas da mesma 
naiUrcza. 

DESIGNER GRÁFICO 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES rtriCAS 
NECESWuA TRABALHO 

I. Criar, cxceular c finalizar a EDITOR DE IMAGEM IVIDJtOTAPE\ 
produçio de ~ 
logomarc:as c abertwa de 

Trabdbo qualificado de programas utilizando gráficos; 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO TRABALHO ATIVIDADFS TIPJCAS 
NECESSÁRIA 

I. &sino Médio Completo; procUçlo de viDhclas, 
2. ~serviços que eújam 1ogomolall e abc:rlura de 

2. Dois 81100 de e><p<:riêDcia. programas om ~-
o ~ artioli<:o com 
a utilizaçlo de cl..-oo 

I. Manipulsr máquinas de 
cfeiloo espociaia; 

2. Edilar OI ~ para 
páficos; 

3. Ex«:uuar 1arefas da -
naiUrcza. 

I. EasiDo M~ Completo; Trabdlo quali6cado na cdiçlo 
cópia final; 

doe prqpamas grawdos 3. Determinar o melhor poa10 
2. Rcgislro de Radialista. vidoalapo. deodiçlo; 

4. Ex«:uuar oullas 1aidàs da 

AGENTE DE TRÁJ'EGO mcsmanaiUrcza. 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES TtriCAS 
NECESWuA TRABALHO -·· 

I. Callrolar c JJJIIIIIersob LOC. OPERADOR DE RÁDIO 
guan:la as filas, CDs, DVDs, 
MDs, cartuchos com 

I. &sino~ Completo; programação em arquivos; 

2. Compalaçio BMica; 2. Rccd>ez, calalcpr, -.der 

3. Registro prúisaioaal 
Trabdlo qualificado DO às rapcàivas IC90cs na 

80 
ccDrole do . . Malcrial da - oolicilaçlo de.,..,.. c /ao 

Ólglo~ 
~ BnjUivada. programas, IDIUIIeDdo os 

4. Expcri&>cia de dois liDOS. ncccssúios oontrolcs; 

3. . Coordenar os trabalhoo de 

QUALmCAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADFS TtriCAS 
NECESSÁRIA TRABALHO 

I. Openr mesa de iudio; 

2. CoordcDu c ... 1'ClllpCIDitvd 

I. &on> Médio Completo; 
pela emisdo doe Jll...- . c 

Tnbalho quali6cado em ~ DO ar, de aconlo 
2. Rogistm profissional DO openr ...... de iudio de com o roteiro de propamaçio; 
6lsAo c:ompdt:lllc. IUdio. 3. Rccd>ez _.., de 

revislo c reparos das cópias; exlanac~ ....... ; 

4. Exeanar 1arefas da II1CIID8 4. Exeanar 1arefas da mesma 
naiUrcza. naiUrcza. 
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OIIUADOil DE MI!SA DI: CORTE SONOPLASTA 
QUALDICAÇÃO NATVIlEZA DO ATIVIDADES rtPICAS 

NECL'iSÁitiA 'rRABALBo QUALU'ICAÇÃO NATVIlEZA DO TRABALHO ATIVIDADES TiPicAs 
NECFSSÁRIA 

I. Sclcciooar imosrm • 
cfeibJo que dcoem ser 
lniDsmilidos clau gravados; 

I. Sclccionar .. melodiM 
.................. l'DII!iro 
du poços; 

2. Qrioular 00 clmoras q.-
"" - pooicioaomcallo c ilogulo 
eletcmados; 

2. l'locluzi< ...... ........ 
copcciais • fimdo IGIIOIO 

pedidos pela prnduçlo au 
3. CoordcDar .. tnlbalhoo de 
lllllll, iJnosrm, gtawç6os. 
cfciQ, ck:; 

I . EDoiDo Médio CaDplelo; 4. m,tnUr os ciDcpúislas, 

! .&siDo M6dio Conlplcto. 
dinoçlo dos progl'lllal; 

Tnbalbo qulificodo em 3. Exewtar lllm<lliDÇio, 
IClllqJiulia. a 

2.Rqjiolm ele Radialista. opcraado o I*nd ele ........, 
para produzir .... doocjodoo; 

2 . ........ ............, ele Tnllalloo quo1ific:ado cricnlmdo-os a n:spcilo da · em 
ltadialiola; ..,.....a-elecortD. pOoiçlo das clmoras, 

.._...q, .. pedroca 
3. 1!:1porieac:i& ele---· artiolicoo da~ 

S. Fiocalizar a coloc:açlo das 
luzoo • ~ du 

4. Sor "'"JJ((IIIiww pela 
IIIDOrÍiaÇio • trilba clea _ .. 
S. Bx=tar outrU lludàs da 
mesma aoiwáa. 

clmoras illllnliDdo 00 

fimcioa6rioB iucumbidos dessa ..... 
6. Supcrvisi.ooar c dirigir 1oda 
a equipe cpcracicoal clunnlc AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

"" tnlbalhoo; 
7. Exewtar lanoliu da mesma 

QUALMCAÇÃO NATIJJIEZA DO TRABALHO ATIVIDADES 'ÓPICAS 
NECI:SSÁRIA - · I. Euc:ular llividaclea ele 

obc:rtwa ele Pnx-oo 
lldmiDioàaliwo· 

2. RIICCbc:r • pnllllcOii.- 00 

OPERADOR DE MASTER CONTROL ~ .m..lao ele 

QUALDICAÇÃO NATVIlEZA DO :ATIVIDADES 'ÓPICAS 
I'IECI:SSÁJUA TRABALHO 

I. Sclocioaar • COIIIII1ar 00 
.....;. ele a1imaltaçlo da 
Cmiaora; 

2. Opcnr a obc:rtwa • o 
I. EDoiDo Médio Compldo; Tnllalloo qualificado ele 

- dacoUssora; 
2. tteplloele blilüola. opcnçlo • . COIIII'Oie ~ - 3: Gravar· • Jq>rOCiazir 

daomilocn. 

Tlabdao aclmiDiolnltM> """ ....... imaDa ou cúaDa; 

COIIIiotc .... prutocolizar e 3. Rt>ccbc:r, oric:alar • ........ ......_, nocobc:r iclealificar vililaala; 

I. I!Dsino Fundamc:Dial ..-- • CIIICUIIiDiá-b -- .......,, 4. Ccmolar a Clllnlda • 
Complclo. 

CU18Jl 
oalda ele fimcioa6rioo '--'do, pua -. bom Di~ 

rdacicoal com -. mcdiaDic .,.,.,.,..,_ ele 

COIIIUDÍc:abilidocle • lllll<lriDçlo prévia; 

rcspoDIIbilicladc. S. Atmdc:r • CDCIIIIiDbar-- imaasodoo .. 
progrllllll; lipçllcs 1dclllolic:u ele 
4. Ter ....,.,.,..Ilil na ......,-..ouialana; 
opcnçlo da Jll'l8fiiD8Çio da 
cmisoora; 

6. Exccalar - lanoliu da ----5. &ocular - lanoliu da ---
OPERADOR DE ÁUDIO DE TV 

QUALDICAÇÃO NATVIlEZA DO ATIVIDADFS 'ÓPICAS 
NECL'iSÁitiA TRABALHO 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 

QUALDICAÇÃO NATURI!:ZA DO TRABALHO AnvmADFS TIPICAS 
NECFSSÁRIA 

I. Gamalir qualidade do áudio 
de Jllavaçlo. tnmsmisslo; I. Fazer sc:rviço ele faxina; 

2. Utilizor triiiiiS soooras 
• c&:itos """"""'; 

I . IlDoiDo Médio ec.piclo; Troholbo quo1ific:ado do 
3. Corrigir impcrfeiçõca de 

2 . ......... ele RadiDia. opcnçlo --ele áudio. oom; 

4. RIICCbc:r tiliDIIIIisaõcs 
oxlclms • ocpWzar "" lllDI; 

5. Exewtar - fuaç&s da --
2. Proccdc:r à limpeza ele pia», 
vidros, m6wis, ~ 
..mtárioa • Iavoacm de 

TmJ.Ibo simples que C<llllislc em -.dculoo; 

I. Emino FUDdamcalal ele 
procodc:r à 1impcza • ..-voçlo 

3. Fuer -- ele dos locais do tni.IIIo, iDolusive 

I.······ ~ • J>OCIIIaKIO ........... COireapm"fm ; • . 

bom ..-> afiàaor III1IIIIIIÇio e 4. Zdor pela ..-voçlo .. 
rcmoçlo ele m6wis, mllqWDu • _.. ele ..-ilioo e 
.-iaiscli-. ren.-as ele sc:rviçoo; 

S. RaWzar - IIMdodea 
~-

-
OPERADOR DE CARACTERII:S MOTORISTA 

QUALDICAÇÃO NATIJilEZA DO TRABALHO ATIVIDADES TIPICAS 
I'IECI:SSÁJUA 

QUALDICAÇÃO NATURI!:ZA DO TRABALHO ATIVIDADFS rtPICAS 
NECI!'.&WuA 

l.Rildigir cuacla'es dos I. Dirigir 8lllllmÓYCI, 

I . EDoiDo Médio Caaplelo. tnbalbo qualificado ele cperaçlll pi'08I'IIIal gravados ou ao vivo. 
~ viubdas. chomadas; 

2. tteplloele bliolia dogemdarele-. 
2. Exewtar - lludàs da 

CllllÜDblo. ramj,..,.,. jipca, 

1DCCocicldu • - YCiculoo; 
2. Coaduzir JICIIIIOM; --- 3. TlllllllpOIIar ..... """' ,..,...t>iiM!ade pcl< ..... 
IICpi8IIÇ&; 

OPEilADOR DE VIDEOTAPE 

QUALDICAÇÃO NATVIlEZA DO TRABALHO ATIVIDADFS rtPICAS 
NJ:CESSÁRIA 

I . Maalcr n:spoosabilidacle 
diiáa oobrc os COIIIroles 
iDdiopemáveiB à Jllavaçlo • 
roproduçllo; 

I. EasiDo F1lllldamealol 4. Cuidar da limpca e 

Completo; .....tmçio do veic:ulo """ ... 
Tnbolbo qualificado que CCIIIislc RSpOliSibilidacle e m- lide 

2. Carteira. Naciooal ele em dirigir wlaaloo -m.loa. pcquellllO n:poroo; 
Habililaçlo AD; 

S. Mao1ler ~IM!ade 
3. Elqx:riencia mlnima de 1Gb a IIIIIIUialçlo ~va 
dois mos. dos wlaalos; 

I. Eaoillo Médio 'fnlbllho qulificodo na opcnçlo 2. Sc1cciouar. marcar e inserir 
Coqlloro. ele .......,.._ ele JllaVIIÇio • imqeas a ocn:m utilizadas; 

2. ~ele Itadillliola. pnxlaçlo clea ~ em 3. Revisar c lllllllcodifica as 
~- IDIIbios jomallslicas; 

6. Pnoc:uchc:r ficbas ele caalrolc 
ele quilcJmolnsem pcn:onida, 
gastos ele C<llllbuslí~ • 
lubrificalllal e ....... ele 
carpa; 

4. Zelar pela ~ clea 7. Colaborar """' .mdons ...,..,.._.,.; que t:lllivc:r MmdoDdo e o que 

5. Exccalar CJUbaslllividocles da maisbmvct. ---
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ASSISTENTE DE ESTÚDIO 

QUALmCAÇÃO 
NECESSÁRIA 

NA11JREZA DO TRABALHO ATIVIDADES 11PICAS 

!.Sob a oricalaçio do 
coonlellador de operaç6co c 

I. F.aoiDo FliDdamclàl de dos rapoosáveis pelos 
J•a4"; Realizar lllribuiç&s de """""' 

PI08JliiiiiS, OIJ!IDÍzar e 

t6cDic:o-qJeracoual . de ptq>IUlU" os estúdios c ocus 
2: RliBiolm profiBsioual de 

pn:paraçlo de C81údios e cmúios ~ pua os 
Radialilla. 

pua programas de TV. progmmas; 

2. Acompanhar c ptq>IUlU" a 
Cltruluta pala c:oacmos. 

AUXILIAil DE OPERACÃO 

QUALmCAÇÃO 
~ 

NA11JREZA DO TRABALHO ATIVIDADES 11PICAS 

I. Manter a guarda do 
cqu~ c de sua 
IIIOIIIagcm; 

2. Encam:sar- do bom 
estado dos cquipamculos c de 
sua lllCIIIagcm em opcraçOes 
........ ~ÍDiemiB; 

3. Providenciar a dcvoluçlo 
I. F.aoiDo Flllldamcúal de Rt>alizar atribuiçõeo de """""' de CCjllipamemos utilizados ... 
t• a 4'; to!c:aic:o c providcaciar os gravoç!!ca; 

tq~•ipe.,.,.. c IDIIaiais a aem 
2. RtPim pmliaiooal de utilizados ... gravoç!!ca iakmu 4. Zelar pelo bom colado dos 
Radialiola. ·-· ~; 

S. Verificar a qualidade do -
áudio c· ilwniDaçio ~ as 
tomadaa das CODU; 

6. Auxiliar os opc:radorcs de 
cimc:ras c cincgrafislas em 
operaç6co ÍDiemiB c cxterDas; 

7. Executar - 1\mç&s. da --
OPERADOR DE CÂMERA DE viDEO 

QUALmCAÇÃO NA 11JREZA DO TRABALHO ATIVIDADES 11PICAS 
~ÁRIA 

I . MaDier Divcis de .... 
equilíbrio de mow-.o., 

l.F.millo Ftmdamallal de ClOIIIpOSiçlo de ~ c outros 
l .•••.• lll!:rie; clemc:ntos da natureza 

1iabolbo televisivo qualificado, profissioual; 
2.Riiliolm de Radialisla; que CODOiste em opc:rw cim<ns 

2. Registrar imagcos sob 
3.Experieacia IIIÍDima de DO catúdio C c:úerDu. 

oricm.çlo do operador de mesa 
dois ..... Da ARa cspecffica. de corte; 

3. Executar oobas 1arefas da 
mesma uatweza. 

ILUMINADO R 

QUALmCAÇÃO 
~ 

NA11JREZA DO TRABALHO ATIVIDADES TlPICAS 

I. Coordcnu c opc:rw todo o 
sistema de ilwniDação de 
CIIÚdio e de c:>dcma; 

2. Elaborar o piaDO de 
Realizar alnl>uiçõcs de car*ler ilumiDaçio de CIIÚdio c de 

I. Eosino Ftmdamcntal de técnico e provideaçiar os Cldema; 1• a 4• léric; 
cquipameDtos c materiais a """"" 3. Zelar utilizados DU gra""9i9ca i--. pela sc:gwauça e 2. Regiatto de Radialisla. bom funci01101110111o dos ccxtcmas. 

~; 

4. Executar oobas 1arefas da -
OPERADOR DE TRANSMISSOR DE RÁDIO 

QUALmCAÇÃO NA11JREZADO ATIVIDADES 11PICAS 
NECESSÁRIA TRABALHO 

I . 0perw o 1lliDsmissor de 
rádio; 

2. Regular os cin:uitos de 
traDsmissio; 

I. &oioo l'uDdamcmlal de J.• 3. Ajustar o tnmsmissor ua 
a 4.•1éric; Trabalho flimplcs que consiste devida freqüência; 
2. Resislm de Radialisla; em - tnmmissor de 4. Regular o tom e o volume Rádio. 
3. Exporiência de dois ...... do som; 

S. Executar manobnos de 
substituiçlo de transmisoores; 

6. Realizar ajastameuro pua 
aMar"" progi1IIDaS à tom de 
traDsmissio Ol<CCUtar oulnls 
tmm. da IDI:SIIIa11111UJea 

ANEXO IV 

TABELA DE VENciMENTOS 

VENCIMENTOS 
CARGO 

(R$) 

Jomalista 1.600,71 

ApraeDador 1.600,71 

Prodator Executivo de TV 1.600,71 

COiàdor 1.600,71 

Auisteate Adminislrativo 906,8S 

T6cuico em IDformálica 749,47 

Aui-.. de Produçio 719,76 

~deiUidio 670,00 

Locutor Naliciariola 719,76 

Doai_- Gráfico 1.040,00 

Asa* de T""so 719,76 

T6cllico em MamlleDçlo 1.040,00 

E1ctricisla 844,71 

Auxiliar T6cuico 609,64 

Editor de IJ11118"11S 1.040,00 

Locutor ()pendor de Rádio 719,76 

Operador de Meoa de Caril: 1.040,00 

()pendor de Masler Coalrol 944,71 

()pendor de 6udio de TV 844,71 

()pendor de Canoáaa 744,71 

()pendor de Vidoollpc 719,76 

Sonoplaa 749,47 

CioqJafiola 1.040,00 

Auxiliar AdmiDialndivo SS4,8S 

AuxiiÍir de Serviços Gerais SS4,8S 

Motorisla 641,53 

Auisteate de Estúdio SS4,8S 

Auxiliar de~ 609,45 

Opcndor de Cimora 844,71 

IlumiDador 749,47 

()pendor de Tlllllllllilaor de 
554,85 Rádio 

DECRETO N.' 25.560, DE 12 DE DIZP.IIIIIIO DE 2.005 

DISPÕE sobre as diárias de viagem dos 
Defensores Públicos do Estado. 

O GOVERNADOR .DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da 
Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o valor das 
diárias dos Defensores Públicos do Estado ao que dispõe o artigo 72, 
§2.: da Lei Complementar n.' OI , de 30 de março de 1.990, e o que 
consta do Processo n.' 4951 /2.005-CASA CIVIL, 

DECRETA: 

Art. t .• As diárias dos Defensores Públicos do Estado serão 
pagas no valor disposto para Secretário Executivo, na Tabela Anexa 
ao Decreto n.' 19.901 , de 29 de abril de 1.999. 

Art. 2. o Revogadas as disposições em contrário, este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicaçio. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em M .. -~~t ti . .de 2.005. 

/ I / //_ .·
C..ÊD~MI»o~RA!t/ l.ê.} 

Gove dor do Estado 

.L . co 

DECRETO N.' 25.561, DE 12 DE DEZP.IIIIIIO DE 2005. 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriaçlo, as áreas que especifica, 
situadas na cidade de Manaus, e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAWNAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigO 54, inciso IV, da Constituiçio 
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PODER EXECUTIVO 
LEI DELEGADA N.• 67, DE 18 DE MAIO DE 2.007 

DISPÕE sobre o ftmcionarnento e a estrutura 
administrativa do Poder Executivo, definindo os 
ocgiios e entidades que o integram, fixando suas 
finalidades, objetivos e competências, 
estabelecendo outras providencias. 

C> GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que, no uso da 
delcpçio objeto da Resoluçio Legislativa n.• 408, de 27 de 
dezembro de 2.006, com a modificaçlo de prazo promovida 
pela R.esolliçiio Legislativa n.• 415, de 02 de maio de 2.007, 
edito a aegtlinte 

LEI DELEGADA: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1. • As atividades do Poder Executivo do Estado 
do Amazonas silo organizadas em Sistemas, segundo 
determiria o artigo 105, § 4.•, da Constituição Estadual, com 
estrutura e ftmcionamento disciplinados em regulamentos 
específicos, aprovados por ato do Governador e voltados às 
seguintes finalidades básicas: 

I • cumprimento das metas e objetivos das políticas 
públicas, através do pleno desenvolvimento dos Programas, 
Projetos e Atividades constantes do Plano Plurianual do 
Estado do Amazonas e da Lei Orçamentária; 

U • controle dos custos operacionais e racionalização 
doe recursos humanos envolvidos na execução dos serviços. 

Parágrafo únlto. Sem prejuízo da organização 
relativa a outras atividades, em especial com vistas à 
execução do inciso ll deste artigo, constituem Sistemas 
obrigatórios no Poder Executivo as ações e os serviços 
referentes a planejamento, finanças e administração geral. 

Art. 2. • As atividades sistemicas do Poder 
Executivo, desenvolvidas na forma do artigo anterior, terão 
por finalidade a prática da gestão para resultados, pautada 
pelas seguintes diretrizes: 

I - alotaçllo de recursos financeiros, observados os 
critérios de prioridade definidos na estratégia de médio prazo 
definida no Plano Plurianual do Estado do Amazonas; 

U - gestão de recursos humanos orientada pela 
lógica de formação, capacitação, qualificação e avaliação 
permanentes; 

m - gestão de recursos técnicos orientada para 
integração das ações e . potencialização de resultados, 
racionalização de tempo de resolução e ampliação da 
abrangência e qualidade de atendimento da rede de serviços 
públicos do Estado; 

IV - articulação das técnicas organizacionais pela 
lógica da flexibilização; e 

V , gestão de resultados com base em indicadores 
qualitativos e quantitativos, com ênfase nos impactos sociais 
das ações. 

Art. 3.• Silo Programas Especiais, cuja execução 
implica o envolvimento e o apoio de todos os órgãos e 
entidades do Poder Executivo: 

I - Programa Cidadania para Todos - Projeto 
Cidadiio; 

U - Programa Zona Franca Verde; 

m - Programa de Modernização da Gestão e do 
Planejamento; 

IV - Programa de Gestão da Polftica de 
Desenvolvimento Regional; 

V - Programa Sotial e Ambiental dos Igarapés de 
Manaus - PROSAMIN. 

§ t.• O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de 
Manaus - PROSAMIN vincula-se diretamente ao Governador 
do Estado, através de Unidades de Gerenciamento 

específicas, sendo a coordenação operacional do 
desenvolvimento de suas ações objeto de ato específico do 
Chefe do Poder Executivo. 

§ 2. • O Programa de Modernização da Gestão e do 
Planejamento será coordenado pela Secretaria de Estado de 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN, 
através da Unidade de Coordenação Estadual - UCE, e 
contempla o projeto estadual integrante do Programa 
Nacional de Modernização da Gestão e do Planejamento dos 
Estados e do Distrito Federal- PNAGE. 

CAPITuLOU 
DA ESTRUI'URA ADMINISTRATIVA DO PODER 

EXECUI'IVO 

Art. -4." O Poder Executivo do Estado do Amazonas 
é composto por órgãos da Administraçlo Direta e de 
entidades da Administração Indireta, cujas naturezas juridicas 
e denominações silo as especificadas a seguir: 

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

a) GOVERNADORIA 

1. SECRETARIA DE GOVERNO 

1.1. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL- AGECOM 

1.2. COMISSÃO DE COOPERAÇÃO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO 
GOVERNO DO ESTADO- CCRIA 

1.3. ESCRITÓRIO DE 
REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO 
EM BRASÍLIA 

1.4. ESCRITÓRIO DE 
REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO 
EM SÃO PAULO 

2. CASA CIVIL 

3. CASA MILITAR 

4. CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

4.1. COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO 

5. OUVIDO RIA .GERAL DO ESTADO 

6. GABINETE PESSOAL 

7. SECRETARIA EXECUTIVA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

b) VICE-GOVERNADORIA 

1. SECRETARIA EXECUTIVA 

c) SECRETARIAS DE ESTADO 

~ÓRGÃOSCOLEG~OS 
D- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

a) AUTARQUIAS, inclusive sob regime especial 

b) FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

c) EMPRESAS ESTATAIS, compreendendo 
empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 

CAPÍTULO li 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

SEÇÃO I 
DAS SECRETARIAS DE ESTADO 

Art. 5.' As SECRETARIAS DE ESTADO silo as 
seguintes: 

I -da FAZENDA- SEFAZ 

U -de PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO- SEPLAN 

UI • de ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO- SEAD 

IV - de JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS 

V -de SAÚDE- SUSAM 

VI - de EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO -
SEDU C 

VII - de SEGURANÇA PÚBLICA - SSP 

vm - da ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA -
SEAS . 

IX - do TRABALHO - SETRAB 

X - de CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT 

XI - de CULTURA - SEC 

XU - de INFRA-ESTRUTURA- SEINF 

XJD -do MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SDS 

XIV - de POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF 

XV -de PRODUÇÃO RURAL- SEPROR 

XVI -da JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER -
SEJEL 

XVII - SECRETARIA DE ESTADO DE 
ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES 
-SEARP 

SEÇÃOU 
DAS INSTITUIÇÕES CIVIS E CORPORAÇÕES 

MILITARES 

Art. 6. • Integram, ainda, a Administração Direta do 
Poder Executivo, para execução das atividades dispolltas em 
normas constitucionais e em leis especificas, as seguintes 
Instituições e Corporações: 

I -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO; 

11 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO; 

UI - POLÍCIA CIVIL; 

IV - POLÍCIA MILITAR; 

V - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 

§ 1.• A Pollcia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar subordinam-se diretamente ao Governador 
do Estado, integrando, para fins operacionais, a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública. 

§ 2. • O Departamento de Pollcia Técnico-Científica 
da Pollcia Civil, órgão integrante da Polícia Civil, dirigido, 
com os Institutos que o compõem, por Peritos, subordina-se 
diretamente ao Secretário de Estado de Segurança Pública. 

sEç . .\on 
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Art. 7 .• Além dos Conselhos previstos na 
Constituição Estadual, silo órgãos colegiados do Poder 
Executivo: 

I - Conselho de Governo; 

U - Comissilo Geral de Ética; 

m - Conselho de Desenvolvimento do Estado do 
Amazonas- CODAM; 

IV - Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Humano - CDH, presidido pelo Governador do 
Estado ou por pessoa especialmente designada. 

§ 1. • A composição, as competencias e as formas de 
ftmcionamento dos órgãos colegiados da Administração 
Direta do Poder Executivo são regulados em diplomas legais 
ou atos especlficos. 

§ 2. • A expressa referência aos Conselhos 
especificados neste artigo não importa a extinção de outros 
órgiios colegiados com organização e fimcionamento 
estabelecidos em lei estadual, que integrarão as estruturas 
internas dos órgãos e entidades do Poder Executivo 
encarregados da execução das respectivas politicas. 

§ 3. • Os mandatos dos membros dos órgãos 
colegiados deverão coincidir, em qualquer hipótese, com o 
término do mandato do Chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO UI 
DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

SEÇÃO I 
DAS AUTARQUIAS 

Art. s.• São Autarquias estaduais, com atividades e 
ftmcionamento regulados na legislação especifica: 
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I l. • As vantaseas pessoais porventura auferidas por 
~ da Fundaçlo de Vigilincia em Saúde do Estado do 
Amamllas - FVS-AM, inclusive os inativos, provenic;otes da 
Pficaçio ·pelo exercício de cargo ou f\mçio· de confiança, na 
· fixma da Lei n.• 2.531, de 16 de abril de 1.999, seno pagas nos 
valores atualmeote percebidos, Dão sendo reajustadas em função 
dos valores fixados por esta Lei. 

I 3.• Os cargos 8 que se refere este artigo serio ocupados, 
prcfm;ncialmenie, por savidor:es da Fundaçio de Vigilância em 
Saúde do Estado do Amazonas • FVS-AM. 

CAPÍTULO VIU 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
oomrio à coota das dotações consignadas no Orçamento do Poder 
Executivo para a Pundação de Vigilância em Saúde do Estado do 
Amam11as - FVS-AM. 

Art. 15. Revogadas 8 Lei Delegada n.• 48, de 29 de julho 
de 2.005, e as demais disposições em oontrário, esta Lei entra em 
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CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

·UANT. 

OI 

OI 

OI 

OI 

04 

07 

15 

21 

()4 

12 

!O 

12 

CARGO SIMBOLOGIA 

Diretor-Presidente 

Diretor Administrativo-Financeiro 

Diretor Técnico 

Chefe de Gabinete 

Chefe de Departamento AD-1 

Assessor I 

O!efe de Unidade Descentralizada 

Gerente AD-2 

Assessor fi 

SOOga'ente 
AD-3 

Assessorlll 

Assessor !V 

LEI DELEGAl>A N."lll, DE 18 DE MAIO DE 2.007 

DJSPOE sobre a FUNDAÇÃO 
TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO 
AMAZONAS - FUNTEC, definindo sua 
estruhua organizacional, fixando o seu 
quadro de cargos comissionados 
estabelecendo outras providtncias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAWNAS 

FAÇO. SABER a todos!~• habitaotes que, oo exerclcio da delegaçio 
que me foi conferida pela Resolução Lejislativa n.• 408, de 27 de 
dezembro de 2.006, com· a modilicaçio de prazo promovida pela 
Rosoluçio lqillativa n.• 4!5, de 02 de maio de 2.007, edito a seguinte 
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LEI DELEGADA: 

CAPITUWI 

DA NA TUJlEZA, DAS FINALIDADES 
E DAS COMPE'dNCIAS 

ArL t.• A FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULnJRA 
DO AMAZONAS - FUNTEC, criada pela Lei n.• 3.012, de 12 de
dezembro de 2.005, é fundação estadual componente da Administração 
Indireta do Poder Executivo, dotada de personalidade juridica de direito 
público e auronomia administrativa e financeira, com sede e foro na 
cidade de Manaus e jurisdiçio em todo o território do Amazonas. 

Art. 2.• Vi~cuiada, para efeito de controle e supervisão de. suas 
atividades, à Secretaria de Governo- SEGOV, a Fundação Televisão e 
Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC é regida pelas disposições 
desta Lei, por seu Regimento Interno e pela legislação que lhe for 
aplicáveL 

ArL 3.' A Fundação Teleyisão e Rádio Cultura do Amazonas -
FUNTEC ~ como finalidades a administração, a manulellçio e o 
desenvolvimento das emissoras de televisão e ridio educativas, nos 
tennos da concessio outorl!ada pelo Decn:to Federal n.• 62.167, do 24 
de janeiro de 1.968, bem como a produção e a emissão de programação 
de c:anlter educativo e socioculturaL 

Art. 4.• Para o cumprimento do disposto nô artigo anterior, sem 
prejuizo de outras ações e atividades previstas em normas legais e 
"'gulamentaros, compete à Fundaçio TeleviSio e Rádio Cultura do 
Amazonas - FUNTEC: 

I - a opet1IÇào das emissoras de rádio e televisio; 

11 - a promoção da ampliação de suas atividades em 
colaboração· com emissoras de ridio e televisio pública ou privada, 
entrosadas no sistema nacíona1 de radiodifusão educativa, mediante · 
convblios ou outros instrumentos· adequados, observadas, em qualquer 
caso, as suas fmalidades; 

111 - a execuÇão de outras ações e atividades pertinentes às suas 
finalidades. 

CAPITULO li 

DO PATRJMÓNJO E DA RECEITA 

SEÇÃO I 

DO PATRIMÔNIO 

Art. S.• O patrimônio da Fundação Televisão e Rádio Cultura 
do Amazonas ~ FUNTEC é constituído por bens móveis e imóveis, 
direitos e acervo documental de sua propriedade à data desta Lei. 

§ l.' O patrimônio da FUNTEC poderi ser constituido, ainda, 
de bens móveis ou imóveis que lhes foram ou venham a ser transferidos, 
ou que venha a adquirir no exerclcio de suas atividades, inclusive os 
provenientes de ~enda patrimonial. 

§ 2. • Os bens e direitos da FundaçJo Televis.ão e Rádjo Cultura 
do Amazonas - FUNTEC serão utilizados exclusivamente na realização 
de suas finalidades e, quando considerados disponíveis, temporária ou 
defulitivameote, poderão ser alienados, locados ou pennutados, 
respeitadas as disposições legais pertinentes. 

SEÇÃO 11 

DA RECEITA 

Art. 6.• Constituem receitas da Fundação Televisão e Rádio 
Cultura do Amazonas · FUNTEC: 

J - a dotaçio orçamentária e os créditos abertos ou previstos em 
seu favor; 

IJ - as subvenções federais, estaduais ou municipais; 

111 - a ~uneração pelos serviços técnicos que prestar, no 
exercfcio de suas finalidades; 

IV - os rendimentos provenientes de bens, depósitos e 
investimentos; 

... V • o produto de recolhimento de tributos, tarifas ou preços e 
contribuições que a lei lhe destinar, total ou parcialmente; 

VI· os donativos que venha a obter. 

CAPITULO 111 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 7.• Dirigida pelo Diretor-Presidente, com o auxílio de um 
Dimor Administrstiv<>-FinanceirO, um Diretor de Produção e 
Programaçio e de um Diretor Tl!cnico, a Fundaçio Televisão e Rádio 
Cultura do Amazonas - FUNTEC tem a seguinte estrutura 
orpnizacional: 

1-ÓRGÃOS DE ASS!SrtNCIA E ASSESSORAMENTO 

a) Gabinete 

b) Assessoria 

e) Procuradoria Juridica 

11 -ÓRGÃOS DE A TIV!DADES-MEIO 

1) Diretoria Administrativo-Financeira 

I. Departamento de Administnçio e Finanças 

IV- ÓRGÃOS DE ATMDADES-FIM 

a) Diretoria de Produção e Programação 

I. Depanamento de Produção 

2. Depanamento de Jornalismo 

b) Diretoria Técnica 

CAPITULO IV 

DAS COMPETtNCIAS DAS UNIDADES 

Art. 8.• As unidades integrantes da estrutura organizacional da 
Fundaçio Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC, têm as 
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seguintes competências, sem prejuízo de ou~ ações e atividades 
previstas no seu Regimento Interno: 

I - GABINETE - programação, coordenaçio, supervisão e 
execuçio das atividades de r<preSODtaçio polltica, administrativa e 
social do Diretor-Presidente; 

IJ - ASSESSORIA - assistência ao Din:tor-P=idente, aos 
Diretores e aos Chefes de Departamento em assuntos t~nicos e 
administrativos; assessoramento aos gestores principais da Fundaçio em 
matéria juridica, por meio de orientação ou mediante emissão de 
pareceres ou elaboração de outros documentos, em processos ou . 
procedimentos pertinentes âs finalldades e 4s compet&cLas da Entidade, 
com vistas ao controle prévio da confonnidade à lei dos atos a serem 
praticados; 

111 - PROCURADORIA JURÍDICA - r<preSODtaçào judicial 
e extrajudicial, ativa e passiva, da Entidade oos assuntos juridicos de 
seu interesse, em qualquer juízo ou instAncia, em caráter privativo; 
realização da advocacia preventiva a fim de evitar demandas judiciais e 
a contribuir para o aprimoramento instituciona1 da Fundação, inclusive 
mediante a proposição de anteprojetos de lei e de outros diplomas 
nonnativos; desempenho das funções de consultoria juridica da 
FUNTEC; assessoramento aos gestoreS principais da Fundação em 
matéria jurídica, por meío de orientação ou mediante emissão de 
pa=eros ou elaboração de outros documentos, em processos ou 
procedimentos pertinentes às fmalidades e competências da Fundaçio, 
com vistas ao controle prévio da confonnidade A lei dos atos a serem 
praticados; 

IV - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA -
direçilo, superviSio, coordenaçio e cxecuçio, no âmbito da Entidade, 
das atividades pertinentes a pessoal, material, patrimônio, orç.amento, 
contabilidade, finanças, informática e serviços gerais, em consonância 
com as dirCtrizes emanadas dos respectivos órgãos centrais do Poder 
Executivo; 

V - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS - execução das atividades "'!ativas à administração de 
pessoal, recursos humanos, material e patrimônio, serviços gerais, 
protocolo administrativo e informática; execução orçamentária e 
financeira da Fundação; · · 

VI - DIRETORIA DE PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO -
elaboração e execuçio do plano de programaçio da Televisão, segundo 
determinações estatutárias e orientações do Diretor-Presidente, zelando 
pano que a programação guarde estrita correspondtncia com os 
principias W<:os da radiodifusio pública; 

VIl- DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO- produçio, co
produção, transmissão C distribuiçi.o, por meio da radiodifusão s~ 
de programas educativos de natureza informativa, cuiJ.u.raJ e desportiva; 

VIII- DEPARTAMENTO DE JORNALISMO - elaboração 
de programas jomalisticos e sua representação televisuai; 

1X - DIRET!>RIA TÉCNICA - supervislo e orientaçlo 
técnica dos sistemas de transmissão, retransmissão e repetição das 
emissoras. 

CAPITULO V 

DAS COMPETl:NCIAS DOS DIRIGENTES 

Art. 9.• As competências do Diretor-Presidente e dos Diretores 
são as estabelecidas nos artigos 17 e 18 da Lei Delegada n.0 67, desta 
data. 

Art. 10. Compete ainda, com exclusividade, ao Diretor
Presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas -
FUNTEC: 

I ~ representar a Fundação, em juizo e fora dele; 

11- movimentar, conjuntamente com o Diretor AdminiStrativo
Financeiro, os recursos da Fundação, assinando cheques e outros 
documentos de cunho financeiro; · 

Ill • autorizar, observa& a legislação pertinente, as 
aplicações das reservas financeiras da Fundação e a alienação de bens 
patrimoniais e de material inservivel da FUNTEC .. 

Art. I I . Sem prejuízo do disposto no Regimento Interno da 
Entidade, sio âtribuições comuns dos demais dirigentes das unidades 
que compõem a estrutura organizacional da Fundação Televisio e Rádio 
Cultura do Amazonas · FUNTEC: 

I - gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 

11 - assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas 
ãreas de atuaçio; 

10 c zelar ·pelos bens e materiais sob sua guarda, garantindo 
adequada manutenção, Conservação, modernidade e funcionamento; 

IV - promover permanente avaliaçio dos servidores que lhes 
sio subordinados, com vistas à constante melhoria dos ~ços; 

V • propor medidas disciplinares, na fonna da legislação 
especifica; 

VI - julgar os recuroos contra atos de aeus subordinados, 
quando couber; 

VD • executar outras açdes, em razio da natw'Cza da unidade 
sob sua din:çio, sob a oriontaçlo ou por determinaçio do Diretor
Presidente ou dos Diretort:s. 

CAPITuwVI 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

ArL 12. Os cargos de provimento em comissio da Fundação 
Televisão e Rádio · Cultura do Amazonas - FUNTEC são os 
espeCificados no Anexo Único desta Le~ extintos os cargos constantes 
do Anexo I da Lei a• 3.012, de 12 de dezembro de2.005. 

Parip'afo ánko. Os cargos a que se ..,r.,.. este artigo saio 
ocupados, prefermcialmente, por servidma da Fundaçio Televisão o 
Rádio Cultura, do Amazonas - FUNTEC. 

CAPITuwVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. As despesas decorrentes da exocuçio desta Lei 
com:rio i conta das dotações consignadas oo ~ento do Poder 

GDP
Realce
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Executivo para a Fundação Te!Ovislo e !Udío Culllua do Amazonas • 
FUNTEC. 

ANEXO ÚNICO 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

OUANT. CARGO SIMBOLOGIA 

OI Dimor-Presidente 

OI Diretor Administrativ~Financeiro 
-

OI Diretor de Produção e Programação 

OI Diretor Técnico 

OI Chefe de Gabinete 

03 Chefe de Deportamento 
AD-1 

02 A.aea!IO<I 

OI Procurador.(:hefe 

07 Gerente 
AD-2 

02 Assessor li 

03 Assessor 111 AD-3 

LEI DELEGADA N.' 113, DE 18 DE MAIO DE 2.007 

DISPÕE sobre a FUNDAÇÃO VILA 
OÚMPICA "DANJLO DUARTE DE 
MATTOS AREOSAn, defmindo sua 
estrutura . organizacional; fixando o seu 
quadro de cargos comissionados e 
estabelecendo outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que, no exercício da 
delegação, qne me foi conferida pela Resolução Legislativa n." 408. 
de 27 de dezembro de 2.006, com a modificação de prazo promovida 
pela Resolução Legislativa n.• 415, de 02 de maio de 2.007, edito a 
seguinte 

LEI DELEGADA: 

CAPITULO I 

DA NATUREZA, DAS FINALIDADES E 

DAS COMPETÍNCIAS 

Art. 1.' A FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO 
DUARTE DE MATTOS AREOSA", iostituída pelaJ.ei o." 1.954, de 
25 de maio de 1.990, é fundação estadual componente da 
Administração Indireta do Poder Executivo, dotada de personalidade 
jwidica de direito público c autonomia administrativa e fmanceira, 
com side e foro na cidade de Manaus e jurisdição em todo o 
território do Amazonas. 

Art. l.' Vinculada, para efeito de controle e supervisão de 
suas àtividades, à Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e 
Lazer.:. SEJEL, a Fundação Vila Olímpica "Danilo Duarte de Mattos 
Areosa" é regida pelas disposições desta Lei, por seu Regimento 
Interno e pela legislação que lhe for aplicàvel. 

Art. 3.' A Fundação Vila Olímpica· "Danilo Duarte de 
Mattos Areosa" tem como fmalidade o incentivo aos programas 
desenvolvidos no complexo desportivo, ginásios de esportes e nas 
áreas desportivas sob sua administração, por órgãos públicos, 
entidades de administração desportivas e entidades interessadas no 
deoenvolvimento do esporte. 

Art. 4. • Para. o cumprimento do di~sto no artigo anterior, 
sem prejuízo de OJJ.traS ações e atividades previstas em normas legais 
e regulamentares, compete à Fundação Vila Olímpica "Danilo 
Duarte de Mattos Areosa": 

I - a preservação, a manutenção e a disciplina de utilização: 
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a) do complexo desportivo localizado em Manaus, na 
Avenida Pedro Teixeira n.0 400, compreendendo o Centro de 
Educação Física e Desportos do Estado do Amazonas. o Estádio 
"Víva1do Lima" e respectivos equipamentos; 

b) do Ginásio de Esportes "Renée Monteiro", anexo ao 
Colégio "Soloó. de Lucena'', em Manaus; 

c) do Ginásio de Esportes "Elias Assayag". no Municfpio 
de Parintins; 

d) das demais áreas desportivas construidas ou que 
venham a ser construídas pelo Governo Estadual; 

11 - a capitalizaçio de recursos junto à iniciativa privada e 
órgãos governamentais; 

m - o oferecimento e a certificação de cursos de 
capacitação o:m desporto; 

IV - a organização e o planejamento das atividades do 
Programa "AMAZONAS CAMPEÃO", com o apoio de todos os 
organismos necessários à sua plena realização, bem como a garantia 
do suporte.necessário para o seu funcionamento; 

V - a execução de outras ações e atividades pertinentes às 
suas finalidades. 

CAPÍTULO O 

DO PATRIMÓNIO E DA RECEITA 

SEÇÃO I 

DO PATRIMÓNIO 

Art. 5.' O patrimônio da Fuodação Vila Olímpica "Daoilo 
Duarte de Mattos Arcosa" é constituído por bens móveis e imóveis, 
direitos e acervo documental de sua propriedade à data desta Lei, e, 
de modo especial: 

I - pelo Centro de Educação Física c Desportos do 
Amazonas, complexo desportivo localizado em Manaus, situado à 
Avenida Pedro Teixeira 0 .0 400; 

11 - pelos imóveis referidos no artigo 4.0 desta Lei e 
respectivo:; equipamentos. 

§ 1.0 O patrimônio da Fuodação Vila Ollmpica poderà ser 
constituído, ainda, de bens· móveis· ou imóveis que lhCs foram ou 
venham a ser transferidos. ou que venha a adquirir no exercício de 
suas atividades, inclusive os provenientes de renda patrimonial. 

§ 2.• Os bens e direitos da Fundação Vila Olímpica "Danilo 
Duarte de Mattos Areosa" serão utilizados exclusivamente na 
realização de suas fin.alidades e, quando considerados disponíveis, 
temporária ou definitivamente, poderão ser alienados, locados ou 
permutados, respeitadas as disposições legais pertinentes. 

SEÇÃOll 

DAJU:CEITA 

Art. 6.' Constituem receitas da Fundação Vila Olímpica 
"Danilo Duarte de Mattos Areosa": 

I - a dotação orçamentária e os créditos abertos ou previstos 
em seu favor; 

D- as subvenções federais. estaduais ou municipais; 

m-a remuneração pelos serviços técnicos que prestar, no 
exercício de ·suas finalidades; 

IV - os rendimentos provenientes de bens, depósitos e 
investimentos~ 

V - o produto de recol~ento de tributos, tarifas ou preços 
e contribuições que a lei lhe destinar, total ou parcialmente; 

VI - os valores transferidos mensalmente em cwnprimento à 
Lei Federal n." 9.615,-de 29 de março de 1.998 (Lei Pelé); 

VII - recursos provenientes: 

a) da utilização e da visitação pública dos imóveis de 
seu patrimônio~ . 

b) da publicidade afixada ou divulgada em suas 
dependências e áreas de seu patrimônio; 

c) da arrecadação dos eventos realizados em suas 
instalações ou nos imóveis sob sua administração; 

d) do arrendamento ou concessões a terceiros para 
exploração de bares, restaurantes, lojas e cong~neres. nos imóveis de 
seu patrimônio ou sob sua administração; · 

e) das taxas e emolumentos provenientes das atividades 
e _programas comunitários e de rendimento; 

vm- os donativos que venha a obter. 

CAPITULO fi 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 7. • Dirigida pelo Diretor~ Presidente, com o auxílio de 
um Diretor Administrativo-Financeiro e um Diretor Técnico, a 
Fundação Vila Olímpica "Danilo Duarte de Mattos Areosa" tem a 
seguinte estrutura organizacion.al: 

I- ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA E ASSESSORAMENTO 

a) Gabinete 

b) Assessoria 

U- ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-MEIO 

a) Diretoria Administrativ<>-Financeira 

1. Departamento de Administração e Finanças 

ID- ÓRGÃOS DE ATIVIDADES-FIM 

a) Diretoria Técnica 
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1. Departamento de Controle e Avaliação Desportiva 

2. Departamento de Programas e Projetos 

-CAPITULO IV 

DAS COMPEÜNCIAS DAS UNIDADES 

Art. 8.' As unidades integrantes da estrutura organizacion.al 
da Fundação Vila Ollmpica "Danilo Duarte de Mattos Areosa" têm 
as seguintes competências. sem prejuízo de outras ações e ativitl<t.des 
previstas no seu k.egimento Interno: 

I - GABINETE - programação, coordenação, supervisão e 
execução das atividades de representação política, administrativa e 
social do Diretor-Presidente; 

n - ASSESSORIA - assistência ao Diretor-Presidente, aos 
Diretores e aos Chefes de Departamento em assuntos técnicos e 
administrativos; assessoramento aos gestores principais da Entidade 
em matéria jurídica. por meio de orientação ou mediante emissão de 
pareceres ou elaboração <le outros documentos, em processos ou 
procedimentos pertinentes às finalidades e competências da 
Fundação, com vistas ao controle prévio da conformidade à lei dos 
atos a serem praticados; 

111- DIRETORIA ADMINISTRA TIVQ-FINANCEIRA
direção, supervisão, coordenação e execução, no âmbito da 
Entidade, das atividades pertinentes a pessoal, material, patrimônio, 
orçamento, contabilidade, finanças. informática e serviços gerais. em . 
consonância com as diretrizes emanadas dos respectivos órgãos 
centrais do Poder Executivo; 

IV - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS - execução, no âmbito da Entidade, das atividades 
pertinentes a pessoal, material, patrimônio, orçamento, 
contabilidade, finanças, informática e serviços gerais. em 
consonância com as diretrizes emanadas dos respectivos órgãos 
centrais do Poder Executivo; 

V - DIRETORIA TÉCNICA • gestão das atiVidades 
necessárias ao funcionamento pleno dos complexos esportivos do 
Estado e manutenção dos equipamentos próprios das práticas 
desportivas bem como supervisão, fiscalização e orientação da 
execução das atividades fins da Vila Ollmpica Humberto Calderaro 
Filho, do Estádio Vivaldo Lima, dos Ginásios Renée Monteiro e 
Elias Assayag e demais instalações· e equipamentos que venham a 
integrar o patrimônio da Fundação Vila Olímpica; 

VI DEPARTAMENTO DE CONTROLE E 
A V ALIAÇÀO DESPORTIVA - coordenação c controle da 

execução de programas e projeros a cargo da Fundaç,ão; 

VU - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E 
PROJETOS - coordenação e controle da execução dos projetos a 
serem desenvolvidos para a melhoria do desempenho dos dirigentes, 
técnicos, preparadores fisicos e atletas. 

CAPITULO V 

DAS COMPETÍNCIAS DOS DIRlGENTES 

Art. 9.' As competências do Diretor-Presidente e dos 
Diretores são as estabelecidas nos artigos I 7 e 18 da Lei Delegada · 
n." 67, desta data. 

Art. 10. Compete ainda, com exclusividade, ao Diretor
. Presidente da Fundação Vila Olímpica "Danilo Duarte de Mattos 
Areosa": 

I - representar a Fundação, em juizo e fora dele; 

D - movimentar, conjuntamente com o Diretor 
Administrativo-Financeiro, os recursos da Fundação. assinando 
cheques e outros documentos de cunho financeiro; 

ID - autorizar, observada a legislação pertinente, as 
aplicações das reservas financeiras da Fundação e a alienação de 
bens patrimoniais e de material ínservível da Fundação Vila 
Olímpica. 

Art. 11. Sem prejuízo do disposto no Regimento Interno da 
Entidade, são atribuições comuns dos demais dirigentes das unidades 
que compõem a estrutura cirganizacional da Fundação Vila Olímpica 
"Danilo Duarte de Mattos Areosa": 

I - gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade; 

li - assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas 
áreas de atuação; 

m - zelar pelos bens e materiais sob sua guarda, garanriudo 
adequada manutenção, C\ 'nservação, modernidade e funcionamento; 

IV - promover p\'""11lanente avaliação dos servidores que lhes 
são subordinados, com vistas à constante melhoria dos serviços; 

V - propor medidas disciplinares, na forma da legislação 
especifica; 

VI - julgar os recursos contra atos de seus subordinados, 
quando couber; 

VU - executar outras ações, em razão da natureza da unidade 
sob sua direção, sob a orientação ou por determinação do Diretor
Presidente ou dos Diretores. 

CAPÍTULO VI 

DOSCARGOSDEPRO~NTOEMCO~ÃO 

Art. 12. Os cargos de provimento em comissão da Fundação 
Vila OHmpica "Danilo Duarte de Mattos Areosa" são os 
especificado& no Anexo Único desta Le~ extintos os cargos 
constantes do Anexo Único da Lei Delegada n.' 25, de 15 de julho 
de2.005. 

Parágrafo ánlco. Os cargos a que se refere este 'artigo serão 
ocupados, preferencialmente, por servidores da Fundação Vila 
Ollmpica "Danilo Duarte de Mattos Areosa". 
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ESTADO DO AMAZONAS 
Mamtu~, quinta-feira, 27 de agosto de 2009 Número 31.661 ANO CXI\1 

PODER EXECUTIVO 
LEI -N. • 3424, DE 27 DE AGOSTO DE 2009 

lL TERA, na foona que especifica, a Lei 
n .. 0 3.012. de 12 de dezembro de 2005, 
que "0/SPOE SOBRE A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA FUNDAçAO 
TELEVIsAO E AAD/0 CULTURA DO 
AMAZONAS.FUNTEC, e dá outras 
pro~s· .. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todoa os habitantes que a 
ASSEMBlEIA LEGISLATIVA decretou e .. eu sanciono a 
presente 

LEI: 

Art. 1.0 O Anexo 11 da lei n.0 3 .. 012, de 12 de 
dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo I desta 
lei, extinguindo-se e excluindo-se do QuadrO de Pessoal da 
Fundaçlo Televido e Rádio Cultura do Amazonas-FUNTEC, 
04 (quatro) cargos de Apresentador.. -

Art. 2.0 O Anexo 111 da lei n .. 0 3 .. 012, de 12 de 
dezembro de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo 11 
desta Lei, excluindo-se a descriçlo do cargo de Apresentador .. 

Art. 3. ° Fica alerada a Tabela de Vencimentos 
constante do Anexo IV da lei n.0 3.012, de 12 de dezembro 
de 2005, que passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei .. 

Art. 4. o O Poder Executivo promoveré, por intermédio 
da Casa Civi, com o auxilio da F:1ndaçlo TelevisAo e Rádio 
CuKura do Amazonas-FUNTEC, no prazo de sessenta dias, a 
republicaçlo da lei n.0 3 .. 012, de 12 de dezembro de 2005, 
com texto consolidado em faoe das disposições desta lei.. 

Art. 15. • Revogadas as disposições em contrário, esta 
lei entra em vigor na data de sua publicaçlo. 

GASlN~j/.fu:.jVERNADOR DO ESTADO DO 

....oo .. ü);l,C~~-
Govemlldor ~~ 

Civil, em exerclcio 

ANEXO I 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 

(ALTERAÇÃO DO ANEXO 11 DA LEI H • 3012120015) 
NIYEL CARGO QUANnDADE - 15 

Produto< Executivo 06 
SUPERIOR delV . ~ 01 -- 06 

Adminl-
T6cnlooem 02 --de 
p~-

04 

Pmgnomodorde 02 -lo<UofNollcioriota 05 
VI- DoliQner 02 
Aaent8deTr61eQo 03 

=::, 04 

M~DIO 
T6a11coEiolridota 01 
AuxiliarT- 03 

COMPLETO ::o-r.tl1111 11 

~~~ens 08 

Locutor ()penldor de 04 
Rlldio 
Oponldor de Mesa 02 
de Cor1e 
Oparedor de Maater 04 
Conlrol 
()penldor de Audio 04 
delV 
Oparedorde 03 
Col1ldenla 

~~de 02 

~~ ~-

Auxiliar 02 
Administrativo 
Motorista Calogoria 01 .,.,. 
MolcriataCatogorta 07 
·a· 
Motorista c_.. 01 
·o· 
••CAmara 

06 

02 
Serviços 12 

Gerais 
Assistente de 02 

FUNDAMEHT AL Eatúdio 
COMPLETO == 11 

()penldor de 02 
Tranamilsor de 
Rédio 

TOTAL GERAL 140 

I 
ANEXOU 

DI!SCRIÇAO DI! CARGOS 

IAL TERAÇAO DO ANEXO 111 DA LEI N.' 301212005) 

QUALIFICAÇAO 
NECESSÁRIA 

1.. Curso Superior 
Completo; 

2. Registro 
Profissional no 

Orgao 
competente, 

e/ou 
experiencia 

comprovada de 
02 (dois) anos 

na lunçAo. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSÁRIA 

1. Curso Superior 
Completo em 

JORNALISTA 

NAT\JREZA DO 
TRABALHO 

Trabalho qualificado 
no planejamento, 

captaçao, 
organizaçao. 

hierarquizaçllo, 
ediçlo, produçAo, 

apmentaçllo 
e exibiçllo de 

inlo""açao em 
meios impressos 
e audiovisuais 

ATMDADES TIPICAS 

1. Redaçllo. condensaçllo, 
interpretaçao, correçAo, 

coordenaçllo e apreoentaçAo 
audiovisual quando necessár1o. 

com o uso de imagem de 
inlo""açOes a serem divulgadas; 

2 .. Comenblrios ou crOnica, 
entrevista, reportagem escrita 

ou falada. planejamento, 
organizaçllo, direçllo, produçao 
e execuçllo de seNiços técnicOS 

de jornalismo, como os de 
arquivo, ikJstraçAo ou 

distribuiçao gráfica de matéria 
a ser divulgada; 

3 .. Revisao de originais de 
inlo""açOes, com vistas é 

corraçllo racional da linguagem 
audiovisual; 

4. Organizar e conservar o 
arquivo e pesquisa de dados 
para elaboraçllo de noticias, 
programas, documentar1os e 

apresentaçllo; 

5 .. Executar outras tarefas da 
mesma natureza. 

PRODUTOR EXECUTIVO DE 1V 

NATUREZA DO 
TRABALHO ATMDADES TIPICAS 

Comunicaçlo Social; Trabalho quaificado 

1. Organizar e produzir 
programas de rádio ou 

televisão: documentários, 
programas culturais, 

educativos, vinhetas ou 
esportivo, supervisionando a 

utilizaçAo de todos os recursos 
neles empregados; 

2 .. Registro 
Profissional de 

Jornalista 
ou Radialista .. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSÁRIA 

na Produçao de 
Programas .. 

CONTADOR 

NAT\JREZA DO 
TRABALHO 

2. Executar tarefas da mesma 
natureza. 

ATIVIDADES TIPICAS 

1.. Planejar e executar 
atividades de registro de 

operaçOes contábeis, 
conciliaçlo de contas, 

GDP
Realce
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1. Curso Superior 
Completo em 
Contabilidade; 

2. Registró no 
COnselho 
de Classe;· 

3. Experiência em . 
Contabilidade Pública. 

QUALIFICAÇÃO 
NECESSÁRIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Curso de lnformatica 
Básica; 

3. Experiência de 
dois anos. 

QUALIFICAÇÃO 
NECESSÁRIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Experiência de 
dois anos. 

Realiza atribuições 
de caráter 

operacional e 
analltico 
contábil. 

"elabonlçlo cie balançps, 
balanç8tes, decla~ de 

renda e demonstndivos, 
utilizando-sede nonnas 
técniCas e atendendo as 

nacàssldades adminis-as 
legaiS com conhecimento da 

lei de Responsabilidade Fiscal; 

2. Alimentar e operacionalizar 
o sistema de controle. 

do Tribuno~~ de1::ontas (A. C.P.); 

3. Executar tarefas da 
mesma natureza. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Trabalho qualificado 
na execuçAo 

de tarefas de menor 
complexidade no 
meio operaciOnal. 

ATIVIDADES TIPtcAS 

1. Redigir qualquer 
modalidade de expediente 

administrativo; 

2. Cotetar e fornecer elementos 
para relatórios; 

3. ColaboraçAo no controle de 
procedimentos finan~iros e 

orçamentários; 

4. Emitir e lançar pagamentos, 
• executar procedimentos 
referentes à rotina da folha de 

pagamento· dos servidores; 

5. Controlar a frequência; 

6. Informar e preencher 
formularias de deduçOes, 

impostos a recolher e outras 
respon&abilidades patronais; 

7. Manter sigilo das 
informaçOes pertinentes às 

atividades executadas; 

8. Executar \areias de rotina 
administrativas, que Visem a 

sua racionalizaçao; 

9. Digitar e conferir 
expedientes diversos; 

10. Executar outras tarefas da 
mesma "natureza. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

NATUREZA DO 
TRA8ALHO ATMDADES TIPICAS 

1. Fazer.manutençlo da rede 
de computadores; 

2. Corrigir os defeitos, 
ajustando-os; 

3. Remover e instalar 
Trabalho qualificado equipamentos; 

e técnico 
que consiste 4. Adequar os programas às 
no domrnio necessidades da emissora; 

especifico de 
Hardware e 5. Manter a rade em 
Software. funcionamento; 

6. Planejar e organiZar os 
investimentos na área 

de informática; 

7. Executar .tarefas da 
mesma natureza. 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 

QUALIFICAÇÃO NATUREZA DO ATIVIDADES TIPICAS 
NECESSÁRIA TRABALHO 

1. Ensino Médio Completo; 

2. Registro no órgAo 
competente. 

Realiza·atribuiçO<is 
de assessoramento 

do produtor nas 
suas atividades. 

1. Assessoràr o produtor 
durante os ensatos, 

encenaçao e gravaçAo 
de programas; 

2. Coordenar os trabalhos e 
providência pera que as 
orientaçOes do produtor 
• sejam cumpridas; 

3. Fazer decupagem dos 
elementos de fitas ~ 

convocaç0es dos elemeetos 
envolvidos no programa; 

4. Responsabilizar-se pela 
obtençAo dos materiais 

necessarios à realizaçao 
dos programas; 

5. Executar tarefas da 
mesma natureza. 

QUALIFICAÇÃO 
NECESSÁRIA 

PROGRAMADOR DE RÁDIO 

NATUREZA DO 
TRABALHO ATIVIDADES TIPICAS 

1. Programar e organizar as 
audiçOes constituldas 

por gravaçOes; 

Diário Oficial 

1. Ensino Mêdio Completo; 

2. Cui'S() de lnfonnalica 
Básica., 

TrabalhO qualificado 
de llrogramaçAo 
das operaçlles 

relativas i execuçao 
dos programas 

de rádio. 

2. obseivifo h.mpii .. 
-cronomelfiiSiem clllil 

gfaVI!ÇOes e dQI Pflllll*llaS 
o~ serliômseridoí~ 

QUALFICAÇAo 
NECESSÁRIA 

3. Prepan!r os mapas de 
programaçAo estabelecendo . 

horários e a sequência 
da transmisslo; 

4. Executar tarefas da 
mesma natureza. 

LOCUTOR NOTICIARISTA 

Nt.TUAEZA DO 
TRABALHO ATIVIDADES TIPICAS 

1.Exp6r e narrar fatos e 
informaçao sobre 

acontecimentos da 
atualidade; 

2. Assistir à manifestaçAo 
públk:a e selecionar o 

material de interesse pLiblico 
a ser comentado; 

1. Ensino Médio Completo. Trabalho qualificado 
de locuçao e 
ApresentaçAo. 

3. Realizar entrevistas 
internas e externa$ à 

TV e Radio; 

4. Apresentar e narrar 
programas de qualquer 

natureza; 

QUALIFICAÇÃO 
NECESSÁRiA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Dois anos de 
experiência. 

QUALIFICAÇÃO 
NECESSÁRIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Curso de Informática 
Basica; 

3. Registro profissional 
no órgAo competente; 

4. Experiência de 
dois anos. 

VIDEO DESIGNEB 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Trabalho qualif'?'lo de 
produçAo de vinhetas, 
logomarcas e abertura 

de programas em 
computador: 

5. ler os programas 
noticiosos de televisão e 
rádio, cujos textos são 

previamente preparados 
pela equipe de radaçAo; 

6. Executar tarefas da 
mesma natureza. 

ATIVIDADES TIPICAS . 

1. Criar, executare 
finalizar a produçAo de. 
vinhetas, logomaJCas..e 
abertura de programas 

utilizando efeitos gréficos; 

2. Pfl)duzir serviços que 
exijam o enriquecimento 
artlstico com a úlilizaçAo 
de elementos gráficos e 
efe~os de animaçAo; 

3. Executar tarefas da 
mesma natureza. 

AGENTE DE TRÁFEGO 

N~::~go ATIVIDADES TIPICAS 

Trabalho qualificado 
no controle do Material 

da programaçAo 
arquivada. 

1. Controlar e manter sob 
guarda as fitas, CDs, 

OVOs, MOs, cartuchos 
com programaçao em 

arquWos; 

2.· Receber, catalogar, 
atender às-respectivas 

seçOes na solicitaçAo de 
cenas ·e /ou programas, 

mantendo os necessérios 
controles; 

3. Coordenar os trabalhos 
de revisão e reperos das 

cópias; 

4. Executar tarefas da 
mesma natureza. 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 

QUALIFICAÇÃO 
NECESSÁRIA 

1. Ensino Médio 
Completo em EletrOnica; 

2. Curso de Informática 
Básica; 

3. Registro profissional 
no órgao competente; 

4. Experi6ncia de 
dois anos. 

NATUREZA DO 
TRA8ALHO 

Trabalho especifico de 
manutençao dos 
equipamentos 
da emissora. 

ATMDADES TIPICAS 

1. Fazer a manutençao 
de equipamento de 

radiodifusAo, 
ajustando-os e 

corrigindo falhas; 

2. Usar instrumentos 
adequados para garantir 

o funcionamento 
do'mesmo; 

3. Acompanhar o 
desempenho dos 
equipamentos de 

-radiodifusl!o sonora e de 
imagem, planejar a 

inlroduçao de melhoria 
do mesmo; 
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· QUALIFICAÇAO 
NECESSÁRIA 

1. Enoino Médio 
Completo; 

2. Curso Técnico em 
Eletrolécnica; 

· 3. Experi6ncia mlnima 
de dois anos. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSARIA 

1. Ensino M6dlo 
Compleloem · 

EletrOOica. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSARIA 

1. Ensino MédiO 
éompleto; 

4. Exocutar tarefas de 
mesma riaturezâ. 

T!CNICO ELETRICISTA 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Realizar atribuiçOes de 
canlter técnico, 

instalaçAo e 
manutençlo de baixa· 

e alta tendo. 

AUXILIAR T!CNICO 

NATUREZA Do 
TRABALHO 

Trabalho especifico de 
manutençAo dos 
equipamentos da 

emissora. 

CINEGRAFISTA 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES TIPICAS 

1. Exe~utãr a 
manutençlo e a 

lnstalaçao de baixa e alta 
tensao; 

2. Efetuar manutençao 
em subestaçAo de baixa 

e alta tcnsao; 

3. Executar OUtras tarefas 
da mesma natureza. 

ATIVIDADES TIPICAS 

1. Fazer a manutençaO 
de equipamentp de 

radiodWusao, aju$!ando
os e corrigindo falhas; 

2. Acompanhar o 
desempenho dos 
equipamentos de 

rachodifusao sonora e de 
imagem, planejar a 

introduçao de melhoria 
· domesmo; 

3. Executar olllras 
tarefas da 

mesma natureza. 

ATIVIDADES TíPICAS 

1, Estudar os melhores 
angulos e planos antes 
de fazer as tomadas; 

2. Registro profissional Trabalho qual/focado no 

gravar todas as 
cenas que repórter e 
Jou produtor chamar 

na reportagem; 
de Radialista; registro de imagens. 

2. Sugerir o melhor local 
para a gravaçAo de 
passagem, abertura 

3. Curso de lnformatica 
Básica. 

· ou encerramento; 

3. Executar tarefas da· 
mesma -natureza. 

EDITO~ DE IMAGEM (VIDEOTAPEI 

QUAUFIC::AÇAO NATUREZA D.O ATMDAOES TIPICAS 
NECESSARIA TRABALHO 

1. Ensino MédiO 
~llieto: 

2. Registro de 
Radialista; 

3. Curso de 
lnformética 
Avançada. 

Trabalho qualificado 
na ediçao dos 

programas gravados 
videotape. 

1. Manipular máquinas de 
. efeitos especiais; 

2. Editar os programas para 
cópia final; 

3. Determinar o melhor ponto de 
ediçao; 

4. Executar outras tarefas da 
· J!1e5ma natureza. · 

LOCUTOR OPERADoR DE RADIO 

QUALIFICAÇAO NATUREZA DO ATMDAOES TIPICAS 
NECESSARIA TRABALHO 

1. Enlino Médio 
Completo; 

2. Curaóde 
lnfom111tica Básica. 

Trabalho qualificado 
em operar mesa de 

áudio de RádiO. 

1. Operar mesa de audiO; 

2. Coordenar e ser responsável 
pele emisslo dos programas e 

c:orn8rcleis no ar, de acordo 
com o futeiro de programaçao; 

3. Receber tranSf1'1isslo·de 
externa e equalizar os sons; 

4 . Executar tarefas da 
mesma natureza. 

OPERADOR DE MESA DE CORTE 

QUALIFICAÇAO NATUREZA DO ATIVIDADES TiPICAS 
NECESSÁRIA TRABAI.HO 

1. Ensino M6dio 
Completo; 

2 . Curso de . 
lnfonnéliCa IMiica; 

Trabatlo qualificado 
em <>perir a mesa 

de C0<1e. 

1. Selecionar imagens e 
efeitos que devem ser 

transmitidos e/ou gravados; 

2. Orientar os cameras quanto 
""seu posicionamento e ánguto 

de tomadas; 

3. Coordenar os trabalhos de 
som, imagens, gravações, 

efeitos, etc; 

4 .. 1nstruir os cinegrafiatas, 
orlentan<k>os a nespeito da 

posiçAo das cámeras, 
assegurando os padrOes 
artlsticos da filmagem; 

3. Expei;enc;a de 
dois· anos. 5. Fiscalizar a coloCiíÇoo das 

luzes e posicionamento dal 
camen.s instruindo os 

fuocionários incumbidos 
· · dessa tarefa; 

6. Supervisionar e dirigir toda 
a equipe operacional durante 

os trabalhos; 

7. Exe;cutar tarefas da 
mesma natureza. 

OPERADOR DE MASTER CONTROL 

QUAUFICAÇAO 
NECEssARIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Registro de 
Radialista; 

3. Curso de 
lnformética Basica. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSARIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Registro de 
Radialista; 

3. Curso de 
Informática Básica. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSARIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Registro de 
Radialista; 

3. Curso de 
lnformética 
Avançada . 

QUALIFICAÇAO 
NECESSARIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Registro de 
Radialista; 

3.Cursode 
Informática Bésica. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSARIA 

1. Ensino Médio 
Completo; 

2. Registro de 
Radialista; 

3. Curso de 
. lnlormética 
Avançada. 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Trabalho qualificado 
de opereçOo e 

contrOle de muter 
da emissora. 

ATMDADES TIPICAS 

1. Selecionar e comutar os 
canais de alimentaçAo 

da emissora; 

2. Operar a abertura e o 
encerramento da emissora; 

3. Gtavar e reproduzir 
programas; 

4. Ter responsabilidade na 
operaçao da programaçao 

da emissora; 

5. Executar outras tarefas da 
mesma natureza. 

_ ~RADOR DE AUDIO DE TV 

Trabalho quaiW!cado 
de operaç.lo em 
mesa de áudio. 

ATMDADES TlPK:AS 

1. Garantir qualidade do audiO 
de gravaçAo e transmis-; 

2. Utilizar trilhas sonoras 
e efeitos sonorôs; 

3. Corrigir imperfeiçOes 
de som; 

4. Receber transmissOes 
externas e equalizar os sons; 

5. Executar outras funçOes da 
mesma natureza. 

OPERADOR DE CARACTERES 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Trabalho qualificado 
de operai*> 

do gerador de 
caracteres. 

ATMDADES TiPICAS 

1. Redigir caracteres dos 
programas gravados ou ao vivo, 

filmes, vinhetas e chamadas; 

2. Executar outras tarefas da 
mesma natureza. 

OPERADOR DE VIDEOTAPE 

NATUREZA DO 
TRABALHO 

Trabalho qualificado 
na operaçllo 

de equipamentos de 
gravaçloe 

produçAo dos 
programas em 

videotape. 

ATIVIDADES TIPICAS 

1. Manter responsabilidade 
direta sobre os <pntroles 

ind;spensãveis à gravaçAo 
e reproduçAo; 

2. Selecionar, marcar e inserir 
Imagens a serem utilizadas; 

3. Revisar e transcodW!car as 
matérias jomallsticas; 

4. Zelar pela oonservaçao 
dos equipamentos; 

5. Executar outras atividades de 
mesma natureza. 

SONOPLASTA 

NATUREzA, DO AnYIDADES TiPICAS 
TRABALHO 

Trabalho qualificado 
em ·sonoplastia. 

1. SeleciOnar as melodias 
adequadas às cenas e ao 

roteiro das peças; 

2. Produzir efeitos cênicos 
especiais e fundo sonoro 
pedidos pela produçao ou 
direçOo dos programas; 

3. Executar a sonorizaçao, 
operando g.painet de comando 
para produzir efeitos desejados; 

4. Ser Responsével pela 
sonorizaçAo e trilha dos 

programas; e, 
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1. Ensino M6dio 
Completo. 

QUALIFICAÇAO 
NECESSÁRIA 

1. Ensino M6dio 
Completo; 

2. C.Winl Nacional 
de Habililaçlo A:. 

3. Experi6ncla 
mlnlmade 
dois anos. 

QUAllfiCAÇ.lO 
NECEIIÁRIA 

1. Enolno M6dio 

AUXLIAR ADMINISTRATIVO 

NATUREzA DO ATIVIDADES TIPICAS 
TRABALHO 

Trabalho 
• adminiolralivo que 

consiste em 
proiiOCOiizar e 

enlregar 
' docurnenlDs, • 
' receber visitantes e 

encaminh6-bs i -- ' . c:orreepondenletl, 
~.para IMO, 
· .bom nlvel , 

releclonal com 
peuoas, 

c:ornunic.t>lliclade e 
reoponsabllidad. 

1. Executar·- de 
abertUra de pmceuos 

adlhinlotrativos; 

2. Receber a prolocolizar os 
documenloo advindos de 

origem Interna ou externa; 

3. Receber, orien18r e 
ldentlflcllr_,letl; 

.oi. Controlar a ennc1a e 
salda de func:ion*los 

medlanle comproyante de 
autolizaçlo pr6vla; 

5. Atender • enC81111nhar 80S _.,__ .. 
ligllçCes tele!Cnlcas de 

origem externa ou Interna; 

6. Executar outras tarefas da 
""'"""'natureza. 

MOrORISTACATEGORIA "A" 

NATUREzA 00 . ATIVIDADES TIPICAS 
TRABALHO 

1. Dirigir 
rnotcciclela; 

2. Entregar documentos; 

3. Transportar pequenas cargas 
com fellllliiSIIbilidllde pela 

segurança; 

5. Manler ---sob a 
manutençao in'ien~a da 

motocicleta; 

6. Pr.ncher fic:llal de con-de 
. quilome1ragem ~. g8SU 

de combultfvel e lubrilicantes e 
entrega d81 pequen81 Clltg81 e · 

documentos; 

7. Colaborar com-que 
-atendendo e o que maiS 

houver. 

MOTORISTA CATEGORIA •a• 
NATUREZA DO 

TRABALHO ATMOADES TIPICAS 

1. 0irigir -de rnildlo porte; 

2. Conduz~-; 

3. Tranaportar Cllrgas com 
,.__por sua 

oegut811Ç8; 

Completo; · Trabalho qualllicado 
. 2. Car1loira N.:ional . que ~ 

4. Cuidar da limpeza e 
manutençao do veiculo sob sua 

responsabilidade; 
de Habillt8çlo B; · em dirigir velculos 

3. Experi6ncla ~ 5. -responsabilidade sob a 
manutençao preventiva doa 

mlnlma de 
dois anos. 

QUALFICAÇ.lO 
NI!CEISÃRIA 

/ 

i 1. Enoino M6dlo 
Completo; 

i 
. 2. Cel1einl Naciollal 
. de Habllllaçlo o ou 

AO· 

3. expen.ncia 
mlnlmade 
dois ano.. 

valeu los; 

:6. Pr.ncher fic:llal de con-de 
quilome1ragem ~. gatos 
de oombuaUvel e lubrlficantea e 

entrega de cergaa; 

7. Colaborar com ae~ que 
• -alendendoeoquemals 

houver. 

MOTORISTA CATEGORIA •o• 
NATUREzA DO 

T1WIALHO ATIVIDADES TIPICAS 

1. Dirigir CllmlnhAo e/ou 
caminhoneta; 

: 2. Conduzir peasoas e/ou e~~rgas; 

3. Tranaportar Cllrgas com 
responsabilidade por sua 

segurança; 

4. Cuidar da limpeza e 
Trabalho quelillclldo manutençlo do veiculo sob sua 

que c:onaisla • f81P0n0abôiidad; 
em dir1gir.,.lculoe 

peoados. 5. Manter respon- oob. 
manutençlo preventiva dos 

velculos peaados; 

· 6. Pnoencher fic:llal de con1ro1e de 
quilometragem percorrida, gastoa 
de combusUvel e lubril'ican1aa e 

entrega de Cllrgal; 

· 7. Colaborar com HNidorea que 
· estiver~eoquemals 

houver. 

~óE éAMiiRAoeVíDEo · · 
QUÀLFK:AçÃO NÀruRUA·OO ATIVIDADES TIPtCAs 

NECEIIÃRIA TRABALHO 

1. Enlino M6dlo 
Complelo; 

2. Regiobo de 
Radiallstlo; 

1. Manter nivele de cor 
equillbrlo de rnoWnentos, 

~ : c:ornpoalçlo de quadroa e ou1roa 
; Trabalho leleVIeNo e1ernen1os da 11111Ureza 

qualllicado, prollaaional; 
que conaiola em 

•3 . .,__ mlnima: 
:dedoisaruna"- ' 
. eopeclftca. 

--noeatúdioe 
axternaa. 

2. Reg--lmagena sob 
orienlaçlo do operador de 

mesa de CO<te; 

QUALFICAÇ.lO 
NI!CEISÃRIA 

1. Eneino M6dlo 
Completo; 

2. Reg!A'O de 
Radlaliola. 

QUAUFICAÇ.lO 
NECEISÃRIA 

1. Ensino 
Fundamental 

Completo. 

QUALFICAÇ.lO 
NECI!IIÃRIA 

1. Ensino 
Fundamental 

Completo; 

2. Regislro 
prollujonal de 

Radlaliola. 

QUALIFICAÇ.lO 
NI!CESSÃRIA 

1. Ensino 
Fundamental 

Completo. 

NATURI!ZA DO 
TlWIALHO 

Realizar lllribuiçlles : 
de......,. 
16cnloo. 

pmvidenclar.,. 
aqulpementos e 

mawiaiaaaerem 
uti-11111 

graviiÇ{Mis inlernaa ·-· 

3. Executar~- da 
mesma natureza. 

ATMDADES T1PICAS 

1. c-denar e operar lodo o 
-de llumlnaçlo de 

ealúdlo e de extemw, 

2. E-o plano de 
lluminaçlo de estúdio 

· e de externa; 

3. Zelar pela aagurançoo • 
bom lunclonarnenlo dos 

equipamentos; 

4 . Executar ou1ras .... 
da--· 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

NATURI!ZA DO 
TRABALHO 

ATMOADES TIPICAS 

1. Fazer ..viço de faxina; 
T..-tho limpiH 
que~em 

. 2. Proceder • limpeza de pleoe, 
vidroa, ~; lnllalaçlles . proceder • limpeza . 

e coni*VaÇio 
dos-de 

trabalho, induiMI 
inlllllaQOese 

. pequenos _,.,., 

· bem corno
arrumaçlo e 

remoçAo de mOvela. 
rn6quinae · 

materiais diveraos. I 

-·lrnlgem de wk:uloe; 

3. Fazer-.gede 
. c:orraspond6ncias; 

4. Zelar pela coo-l/açlo e, 
guarda de ulenallloe e 

ten.mentaa de 181Vtçl1»; 

5. RMID' oulrll.,_ _j_ 
COIIQ6118i11S: 

AIIIITENTE DE tSTúDIO 

NATURI!ZA DO 
TRABALHO 

, Reelizar lllribuiçlles 
decaréler 

t6cnico-operacionall ' 
_ depreperaçlode 
ealúdioa • cen*los . 
PlriPIOII

deTV. 

ATIVIDADES T1PICAS 

1. Sob a orienllçlo do 
~de operaçOes. 

dos.....,.,.,.._ pelos 
p<ogr1111181, organtz. • 

preparw os eatlldlole aeua 
equiplrllelltm pera .,. 

p!Og-; 

2 . Al::omp8nhlr e_. a 
estrutura para externa. 

AUXILIAR DE OPI!RAÇ.lO 

~HODO ATIVIDADES TIPtCAs 

, ReaiiZarlllribuiç(lea 
' de ........ 
~. 

providenciar os 
equipamentos e ,..--. ..,.., 
utilizados nas 

graveçOes inllmaa . 
eaxtamas. 

1. Mlnler • guarda do 
~e de sua 

montagem; 

2. enc.reg.-do bom 
Mlldodos~ede 
sua montagem em operaç!Oea 

-·~; 
3. Providenciar a devoluçlo 
de~.-.oo. 

nas gravec;Oes; 

"'· Zelar pelo bom Mlldo 
dos aquipaniem.,.; 

5. VerffiCIIr a qualidade do 
•udlo e illlmlnaçlo durantoo aa 

tornadas dea cenas; 

6. Auxlllw.,. "P8nndorea de 
'*'-e cinegoalllllla am · 

operaçeea lnlamaa e externa; 

7. Execuc.r ou1ras lunçOee da 

- ftllllnza. 

OPI!RADOR DE TRANS~ DI! RÁDIO 

QUALFICAÇ.lO NATUREZA DO 
NECE88ÁJÜA TRA8ALHo ATIVIDADES T1PICAS 

1. Operar o lranomiuor 
de-; 

2. Regular os circuitoe de 
lrallllniaslo; 
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1. Ensino 
Fundamental 

Completo; 

2. Regiolm de 
Radialista; 

3. Experi6ncia de 
dois anos. 

Trabalho simples 
que conaiste 
em operar 

lrllnSII'Iiuor de 
Rédio. 

3. Ajustar o transmissor na 
devida frequência; 

4. Regular o tom e o 
volume do som; 

5. Executar manobras de 
substitulçao de tranamisso<es; 

6. Realizar ajustamento para 
enviar os programas à torre de 
transmlssao ~ecutar outras 
tarefas da mesma natureza. 

AHEXOfV 
TABELA DE VENCIMENTOS 

(AL TERAÇAO 00 ANEXO rv .DA LEI N.• 301212005) 

CARGO 

Jornalista 

Produtor Executivo de TV 

Contador 

Assistente Administrativo 

Têcnico em lnformética 

Assistente de ProduçAo 

Programador de Rédio 

Locutor Noticiarista 

Vldeo Oeslgner 

Agente de Trafego 

Têcnico em ManutançAo 

T6cnico Eletricista 

Auxiliar Têcnico 

Clnegrafista 

Editor de Imagens (Videotape) 

Locutor Operador de·Rédio 

Opetador de Mesa de Corte 

Operador de Master Control 

Opetador de Audio de TV 

Operador de Caracteres 

Opetador de Vodeotape 

Sonoplasta 

Auxiliar Administrativo 

Motorista Categoril " A" 

Motorista categoria ·e· 
Motorista Categona ·o· 
Operador de CAmera de Vldeo 

lluminador 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Assistente de Estúdio 

AuxiUarde~ 

Operador de Transmissor de Rádio 

VENC.ENTOS 
(R$) 

2.200,71 

2.200,71 

2.200,71 

1.506,85 

1.349,47 

1.349,47 

1.270,00 

1.319,76 

1.640,00 

1.319,76 

1640,00 

1.444,71 

1.209,64 

1.640,00 

1.640,00 

.1.319,76 

1.640,00 

1.544,71 

1.444,71 

1.344,71 

1.319,76. 

1.349,47 

1.254,00 

1.241 ,53 

1.241,53 

1.241 ,53 

1.444,71 

1.349,47 

955,00 

1.054,00 

1.154,00 

1.054,00 

LEI N.• 3.425, DE 27 DE AGOSTO DE 2009 

DISPOE sobre a transformaç6o de 
FUNDAÇAO DE HEMATOlOGIA E 
HEMOTERAPIA 00 AMAZONAS· 
FHEMOAM em FUNDAÇAO 
HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA 00 AMA20NAS 
FHEMOAM, ALTERA, na forma que 
especifica, a Lei Delegada n.• 109, de 1a 
de maio de 2007. e dá outras 
provid6ncias. 

O GOVERNADOR 00 ESTADO 00 AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA decnetou e eu sanciono a presente 

LEI: 

Art. 1.• A Fundeçao de Hematologia e Hemoterapia do 
Amu~HEMOAM fica ~ em Fundaçlo Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapill do Amuonas-FHEMOAM. 

Parlogrefo 6nlco. Em raz1o do disposto caput desta artigo fica 
inclulda a denominaçlo Fundaçêo Hospillllar de Hematologia e 
Hemollorapia do ~FHEMOAM em todos os dispositivos de Lei 
Delegada n.• 109, de 1a de maio de 2007, que contenham a 
designaçlo FundllçAo de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
FHEMOAM. 

Art. 2.• A Lei Delegada n.• 109. de 1a de maio de 2007, que 
"DISPOE sobre a FUNDAçAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 
00 AMA2QNAS.FHEMOAM, definindo - estrutura organizacional, 
fix8ndo o oeu quadro de cargos comisSionados e estéelecendo outras 
providênaa.', P.,ssa a vigorar oom a incluslo da allnea •c• no inciso IV 
do artigo 7.• e do inciso XVII ao artigo a.•, oom as seguintes redações: 

"Art. 7.0 ..... . 

fV. ············· ·· 

c) Diretoria Cllnlca Hiospitalar. • 

"Art.I.O ... .. 

XVII - DIRETORIA CLfNICA HOSPITALAR - planejamento, 
supervisao, dineçllo e orientaçAo de execuçllo das açOes 
nelaclonadas a prornoçAo da saúde, nas 'atividades ·de 
assiotenc:ia ambulatorial e hospllalar, no Ambito de sua 
oompstencia, articulando-se oom a Diretoria do Ensino e 
Pesquisa, objetivando a manutençAo, geraçllo de 
conhecimento, tecnologia, infonnaçao e difuslo técnica, bem 
corno a foonaçAo e capacitaçllo dos profissionais lotados na 
Dinetoria, elabor.IÇio e análise dos serviços espsclalizadoe 
desenvolvidos pela Fundaçllo;" 

Art. 3.' A Dinetorla Têenica da FHfMOAM fica transfonnada 
em Diretoria Têcnlca de Hemotarapia, passando a allnea •a• do inciso 
IV do llrtigo 7.• e o inciso X do artigo a.• da Lei Delegada n.• 109, de 1a 
de maio de 2007, a vigorar com as seguintes redações. 
·respectivamente: 

"Art. 7.' ...... . 

rv . ... 

a) Dinetorla Têcnica de Hemolerapia" 

"Art. ..... ... . . 

X- DIRETORIA TIÕCNICA OE·HEMOTERAPIA- planejamento 
e supsrvisllo des atividades da FHEMOAM nelacionadas ao 
recrutamento • a . seleçlo de doadores de sangue, coleta, 
fracionamento e produçlo de hemooomponentes, assegurando 
a transtusao de boa qualidade, responsabilizando-se pelo 
controle e acompanhamento dos portadores de doenças 
hematológicas e pela conscienüzaçêo e lidelizaçlo da 
populaçlo para a importancia da doaç6o de sangue, 
acompanhando a execuçAo· da polltica de humanizaçlo e 
controle de reslduo." 

Art. 4.' Em razao de transformaç6o promovida pelo artigo 
anterior, fica akerade a denominaç6o do cargo ·de provimento em 
oornisslo de Diretor Têcnico para Diretor Têcnico de Hemotarapia, 
constante do Anexo Único da Lei Delegada n.• 109, de 1a de maio de 
2007. 

Art. a.• Com vistas ao funcionamento da unidade institulda 
pelo artigo 2' desta Lei, ficam criados ' os seguintes cargos de 
provimento em oornisslo: 

1- 01 (um) Diretor Clinico Hospitalar; 

U- 02 (dois) Genentes, AD-2; 

lU- 02 (dois) Subgerentes, AD-3. 

Panlgrefo único. Os cargos criados na fonna do caput deste 
artigo passam a integrar o Anexo único da Lei Delegada n.• 109, de 1a 
de maio de 2007. 

Art. 8.' Ficam transferidos para a Fundaçllo Hospitalar de 
Hematologia e Hemotarapia do Amazonas-FHEMOAM: 

I - a representaçAo do Estado do Amazonas e os dineitos e 
obrigaçOes decorrentes de contratos e outros ajustes finnados por 
intermédio da Fundaçêo de Hematologia e Hernoterapia do Amazonas. 
FHEMOAM; 

11 - os servidores titulares de cargos em provimento efetivo em 
exercido na Fundaç6o de Hematologia e Herncterapia do Amazonas
~HEMOAM , a data desta Lei, mantido o regime jurldico. 

Art. 7 .' As despesas decorrentes da execuçAo desta Lei 
correrao à conta das dotaçOes prOprias consignadas no orçamento do 
Poder Executivo para a Fundeçlo de Hematologia e Hernoterapia do 
Amazonas-FHEMOAM. 

Art: 8.' o Poder Executivo promovera, por intennédio da Casa 
Civil , no prazo de 30 (ltinta) dias, a nepublicaçao de Lei Delegada n.• 
109, de 1a de maio de 2007, com texto consolidado em lace das 
alteraçOes promovidas por esta Lei. 

Art. 1.0 Revogadas as disposiçOes em contrario, esta lei entra 
em vigor na data de sua publi<:açAo. 

DO 

LEI N.O 3.428, DE 27 DE AGOSTO DE 2009 

MODIFICA dispositivos da Lei n.• 
2.826, de 29 de setembro de 2003 
que regulamenta a Polltica Estadual 
de Incentivos Fiscais e Extrafiscais 
nos termos da Constituiçio do Estado. 
e dé outras providtncias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habHantes que a 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a 
presente 

LEI: 

Art. 1.0 Ficam atterados os seguintes dispos~ivos da Lei 
n.• 2.826, de 29 de setembro de 2003, que negulamenta a 
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LEI N.0 3.975, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 

DISPÕE sobre a extinção da 
Secretaria de Governo - SEGOV e 
sua absorção pela Casa Civil, e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que a 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a 
presente 

LEI: 

Art. 1 .' Fica extinta, por absorção pela Casa Civil, na 
forma desta Lei, a Secretaria de Governo- SEGOV. 

Art. 2.' Em razão da extinção promovida pelo artigo 1 • 
desta Lei, ficam transferidas da Secretaria de Governo -
SEGOV para a Casa Civil: 

I - as finalidades e competências definidas nos artigos 
1 .'e 2.' da Lei Delegada n. 0 119, de 18 de maio de 2007; 

11 • a representação do Estado do Amazonas, com 
os direitos e as obrigações consequentes, nos contratos, 
convênios e demais ajustes firmados pela Secretaria de 
Governo - SEGOV, cujos objetivos guardem relação com as 
competências da Pasta, ficando a Casa Civil autorizada a 
celebrar os necessários termos aditivos; 

111 - as dotações ou créditos específicos consignados 
no Orçamento do Poder Executivo, bem como os bens 
patrimoniais móveis e imóveis da Secretaria de Governo -
SEGOV, especificados em inventário sob a supervisão de 
servidor designado pelo titular da Secretaria de Estado de 
Administração e Gestão - SEAD; 

IV - a estrutura organizacional, composta de órgãos 
de assistência e assessoramento, órgãos de atividades-meio, 
órgãos de atividades-fim e órgãos de ações descentralizadas, 
previstos no artigo 3.' da Lei Delegada n.' 119, de 18 de maio 
de 2007, que passam a integrar a estrutura organizacional da 
Casa Civil; 

v a as competências e estrutura organizacional da 
Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do 
Governo do Estado - CCRIA, previstas nos §§1. 0 e 2." do 
artigo4.'da Lei Delegada n.' 119, de 18demaiode2007, do 
Fundo de Promoção Social, instituido pela Lei n ° 3.584, de 29 
de dezembro de 201 O e transferido para a SEGOV pela Lei n.• 
3.588, de 18 de fevereiro de 2011, e da Secretana Executiva 
de Políticas para as Mulheres, criada pela Lei n.• 3.873, de 20 
de março de 2013, que passam a integrar a estrutura 
organizacional da Casa Civil; · 

VI - a v1nculação dos orgaos e entidades 
especificados no inciso V do artigo 3.' da Lei Delegada n.• 
119, de 18 de maio de 2007, à exceção da FUNDAÇÃO 
TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS -
FUNTEC, que passa a ser vinculada à Secretaria de Estado 
de Educação e Qualidade do Ensino- SEDU C; 

VIl -os cargos de confiança e de provimento em 
comissão, bern como as funções gratificadas integrantes dos 
Quadros de Cargos de Provimento em Comissão e de 
Funções Gratificadas constantes do Anexo L Partes I, 11 e 111 e 
Anexos 11, 111 e IV da Lei Delegada n! 119, de 18 de maio de 
2007, e suas alterações, e os cargos de provimento em 
comissão mantidos pelo artigo 29 da Lei Delegada n• 67, de 
18 de maio de 2007; 

VIII - os cargos de provimento efetivo, integrantes do 
Quadro Permanente de Pessoal. do Quadro Adicional de 
Pessoal e do Quadro Suplementar, e as respectivas tabelas 
de remuneração, quadro de descrição de cargos e quadro de 
transposição de cargos, constantes dos Anexos I, 11, 111 e IV da 
Lei n.' 3.510, de 21 de maio de 2010. 

Art. 3. 0 Os servidores titulares de cargos de 
provimento efetivo da Secretana de Governo - SEGOV, 
extinta por absorção, serão relatados na Casa Civil. 

Art. 4. • Fica extinto o cargo de confiança de 
Secretário de Governo, transformado um cargo de confiança 
de Subsecretário em Secretário Executivo de Administração, 
transformado o cargo de provimento em com•ssão de Chefe 
de Gabinete, AD-1, em Assessor I, AD-1, e mantidos os 
demais cargos de confiança e de provimento em comissao da 
Secretaria de Governo. obServado o disposto no artigo 2.', 
inciso VIl desta Lei 

Parãgrafo umco. O Secretário Executivo de 
Administração, cujo cargo foi transformado na forma do caput 
deste artigo, terá a competência de ordenar as despesas da 
Casa CiviL podendo delegar tal atribuição por meio de ato 
específico. 

Art. 5.' Em função da absorção promovida por esta 
Lei, a estrutura interna, a competência e forma de 
funcionamento da Casa Civil serão definidas por ato do Chefe 
do Poder Executivo, nos termos do artigo 54, inciso VI, alínea 
a, da Constituição do Estado do Amazonas. 

Art. 6.' O Poder Executivo promoverá, por 
intermédio da Casa Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
republicação da Lei Delegada n. 120, de 18 de maio de 2007, 
com texto consolidado em face das alterações promovidas 
por esta Lei. 

Art. 7.0 As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas no Orçamento do Poder Executivo para a 
Secretaria de Governo, transferidos para a Casa Civil, 
observada a previsão contida no inciso 111 do artigo 2. • desta 
Lei e conforme o disposto em ato específico, na forma da lei. 

Art. 8.0 Revogadas as disposições em contrário, esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando seus 
efeitos a partir de 1 .' de janeiro de 2014. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 23 de dezembro de 2013. 

Secretário de Estado Chefe da 

LEI N.' 3.976, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 

MODIFICA dispositivos da Lei 
n.' 3430, de 03 de setembro de 
2009. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente 

LEI: 

Art. 1 .' Ficam alterados os dispositivos abaixo 
relacionados da Lei n.' 3.430, de 3 de setembro de 2009, que 
passam a vigorar com as seguintes redações· 

1- a ementa: 

"REDUZ a base de cálculo do ICMS nas operações 
internas com querosene de aviação (QAV) e gasolina de 
aviação (GAV). ". 

11· o§ 1.' do art. 1.': 

"§ 1.• O beneficio de que trata o caput deste artigo: 

I - alcançará apenas a sociedade empresária ou 
empresário individual que possuir inscrição no Cadastro 
de Contribuintes do Amazonas - CCA e atividade 
econômica de prestação de serviço de transporte aéreo 
de passageiros; 

11 • deverá ser solicitado pelo interessado que prestar 
serviço regular de transporte aérno de passageiros para, 
no mínimo, 4 (quatro) municipios amazonenses; 

111 - será concedido por meio de regime especial. ". 

Art. 2.' Fica acrescentado o§ 3.' ao art. 1.' da Lei n.' 
3.430, de 03 de setembro de 2009, com a seguinte redação: 

"§ 3.' O benefício de que trata o caput deste artigo 
aplica-se, inclusive, às empresas de táxi aéreo com base 
operacional instalada e em funcionamento no Estado do 
Amazonas, independente de possuírem inscriçllo no 
CCA" 

Art. 3.' Fica o Poder Executivo autorizado a expedir 
normas regulamentares de modo a garantir a plena eficácia desta 
Lei. 

Art. 4." Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO EST AOO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 23 de dezembro de 2013. 

Secretário de Estado Chefe da sa Civil 
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LEI N. 0 4.015, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

ALTERA os limites do Parque Estadual 
do Rio Negro Setor Sul. da Área de 
Proteção Ambrental, Margem Esquerda 
do Rio Negro, Setor Atuná/Apuauz1nho e 
CRIA a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Puranga Conquista. e dá 
outras providênctas 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habrtantes que a 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sancrono a 
presente 

L E I: 

Art. 1.0 O PARQUE ESTADUAL DO RIO NEGRO 
SETOR SUL passa a ter os seguintes limites: Ponto 1. de 
coordenadas geográficas 60°19"48 os· \NGR e 
02°37"06.69' S, localizada entíe os Lim1te da RDS Poranga 
Conqursta: deste segue o limite da Rds Poranga Conquista 
até o Ponto 2, de coordenadas geográficas 60°2757 08" 
WGR c - 02°43 18 OT S localizado no Ltmite da Rds 
Poranga Conquista e a APA do Rro Negro Setor Atutiá 
Apuauzinho, deste segue o limrte da APA do R1o Negro Setor 
Atuná Apuauzinho até o Ponto 3, de coordenadas geográficas 
- 60°19'13 33" WGR. e- 02°3316.48. 5, localizado na APA do 
Rro Negro Setor Aturiá Apuauzinho e Rio Cureiras: deste 
segue a jusante o Rio CuteJras até o Ponto 1, micio da 
descrição 

Art. 2. 0 A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL da 
Margem Esquerda do Rio Negro, Setor Aturiá Apuauzinho, 
passa a ter os seguintes !imites: Ponto 1, de coordenadas 
geográficas - 60°02'07 00 WGR e - 02"32'25.00" S, 
localizado entre a BR-174 e o inicio da ZF-2; deste segue 
pela ZF-2 até o Ponto 2, de coordenadas geográficas -
60'19"19.78'. WGR. e- 02"33'15.07" S. entre os Limrtes da 
PAREST do Rio Negro Setor Sul e da APA ME do Rro Negro 
Setor Aturiá Apuauzrnho: deste segue pelo Limite do 
PAREST do Rro Negro Setor Sul até o Ponto 3. de 
coordenadas geográficas 60°28'03 1 O' WGR e 
02'43'15.41'" S. localizado nos lrmrtes da Rds Poranga 
Conqursta e do PAREST do Rio Negro Setor Sul: deste segue 
o L1mite da ROS Poranga Conquista até o Ponto 4 de 
coordenadas geograficas 60°30'48.92" WGR. e 
02'49'21.63" S. localrzado no Rro Negro; deste segue o Rio 
Negro até o Ponto 5, de coordenadas geográficas -
60'48'12.71' WGR. e - 02°32'23 04" S. localizado no Rio 
Negro com o PARNA Anavilhas: deste segue o Lrmite do 
PAR NA Anavilhas até o Ponto 6 de coordenadas geográficas 
- 61°08'42.78' WGR. e- 02'03'17.36" S. localizado no lrmite 
do PARNA Anavilhas, deste segue a margem esquerda do 
Rio Negro até o Ponto 7. de coordenadas geográfrcas 

61'10'44 97" WGR. e- 01'59"13,32" S. localrzado no rgarapé 
Sem denominação: deste segue em l!nha reta até o Ponto 8 
de coordenadas geográficas 61°08'22.28' WGR e -
01"55'40.93" S, localrzado nos limrte da APA ME do Rro 
Negro Setor Aturiá I Apuauzinho e a T I Waimiri Atroari, deste 
segue o limite da T.l Waimiri Atroari até o Ponto 9 de 
coordenadas geográficas 60'32'34.30 WGR e 
01'47'43 02'", localizado na cabeceira do igarapé sem 
denominação deste segue em lrnha reta até o Ponto 1 O, de 
coordenadas geográficas 60°31 '11.00" WGR e 
01"49'20 00' S. Deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 
11, de coordenadas geográficas 60'27'47.00' WGR. e -
01'54'04.00"' S. deste segue em linha reta até o Ponto 12 de 
coordenadas geográfrcas 60'25'17.00" WGR e 
01°56'07.00'. S. deste segue em linha reta até o Ponto 13, de 
coordenadas geográfrcas 60"23"23.00"' WGR. e 
01"56'52 00" S. deste segue em lrnha reta até o Ponto 14 de 
coordenadas geográfrcas 60°20 17.00" WGR e 
01 '57'35 o o·· s deste, segue pelo rntertlúvio do RIO Urubu 

com o R1o Branquinho até o Ponto 15 de coordenadr:~s 

geográfrcas - 60"15'48 00" WGR e . 02"03'15.00" S, deste 
ponto segue pelo interf!úv1o do R to Cu1e1ras com o R1o Urubu 
até o Ponto 16 de coordenadas geográficas - 60°12'29.00' 
WGR. e - 02'06"54 00' S deste. segue em linha reta até o 
Ponto 17 de coordenadas geográficas 60"12'27.00'" WGR e 
- 02'12'44 00' S, deste, segue em lrnha reta até o Ponto 18 
de coordenadas geográficas 60°15 11 61'" WGR e 
02'15'35.90" S. deste, segue em linha reta até o Ponto 19 de 
coordenadas geográfrcas 60'08'29.00" WGR e 
02'16'23.00" S, deste, segue pelo rntertlúvro do Rio Cuieiras e 
Rio Urubu até alcançar a BR-174 no Ponto 20 de 
coordenadas geográfrcas 60°02'22 00'" WGR e 
02'16'18 00" S. deste, pela margem esquerda da BR-174 até 
o Ponto 1. início da descrição· 

Art. 3." Fica criada a RESERVA DE 
DESENVOLMENTO SUSTETÁVEL PURANGA 
CONQUISTA, com os seguintes limites. Ponto 1, de 
coordenadas geográficas 60'1753.56'" WGR e 
03'03"03 34" S localrzada na confluência do Rio Negro com 
um igarapé sem denomtnação: deste segue pela margem 
esquerda do referido rio até o Ponto 2, de coordenadas 
geográfrcas 60'30 50.87 WGR e 02'4917 69'" S, 
localizado na confluência do Rio Negro com o R1o Cu1e1ras; 
deste segue pela margem Direita do Rio Cutelras até o Ponto 
3. de coordenadas geográficas - 60'19"07.11" WGR. e -
02'41'37.89' S, localizado na cabecelfa do igarapé 
escondido; deste segue a montante do mesmo igarapé até o 
Ponto 4, de coordenadas geográficas- 60'20'10.93" WGR. e 
- 02'42'42 48" S, localizado no igarapé escondido, deste 
segue em linha reta até o Ponto 5 de coordenadas 
geográficas - 60'17'19 61" WGR e - 02'42'44.62'" S. 
localizado nos limites da RDS e da APA ME do Rro Negro 
Setor Tarumã-Açu/ Tarumã-M1rim. deste segue a JUSante pelo 
1garapé Cachoe1ra até o Ponto 6 de coordenadas geográficas 

- 60°16 29.25'" WGR e - 02'45"37 76" localizado na 
cabeceira do igarapé sem denominação. deste segue em 
linha reta até o Ponto 7. de coordenadas geográficas -
60'15'22 43'" WGR e 02'48'21.20'" S, localizado no igarapé 
Tarumã-Mifim: deste segue a JUSante até o Ponto 8. de 
coordenadas geográfrcas 60'13'02.18" WGR. e 
02'57'09.29"'" S. localizado na confluêncra de do rgarapé 
Tarumã-Mirim e igarapé Acácia: deste segue a montante o 
mesmo igarapé Acácia até o Ponto 9 de coordenadas 
geográficas - 60°19'10 29" WGR. e - 02'58'12.86" S, 
localizado no igarapé Acácia: deste segue em linha reta até o 
Ponto 10, de coordenadas geográficas- 60'19'13.97" WGR e 
- 03°01'12 ~4' S, !oc;alizado na cabeceira de um igarapé sem 
denominação, deste segue pelo mesmo igarapé até o Ponto 
1, início da descrição 

Art. 4. 0 A Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
está Jnsenda em área de uso sustentado de populações 
tradicionais residentes dentro do terntóno do Parque Estadual 
R1o Negro Setor Sul e seu entorno imediato 

Art. 5. 0 As despesas decorrentes da execuçáo desta 
Le1 correrão à conta das dotações própnas consignadas no 
orçamento do Poder Executivo para a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Sustentável 

Art. 6. 0 Revogadas as disposições em contrário em 
especral a Ler n 3.572, de 28 de dezembro de 2010. os 
efertos desta Ler entram em vigor na data de sua publicação 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em ManM~ março ~e 2014 

OM~ JO É ABDJ:ZIZ 
Governad r do Estado 

IDAN 
Secretário de Estado Chefe da ~Civil 

LEI N.'4.016, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

ALTERA na forma que espectfica, a 
Le1 Oe,eç;ada n í 12, de 18 de rna1o de 

DISPÕE sobre a 
TLt_F:V/:SÃO F RÁDIO 

fiO AMAZONAS, dcfinmdo 
.~ua estrutura ,.1/i}d!IF?<-n:ionaf, fixamlo o 

n'A ;-:!lrgns r:ormssronados e 
rA.riras prov1dênctas 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER ;"1 ~ndos os habitantes que a 
ASSEf1.18LEIA LECISL,i, TiV,L., decretou e eu sanCiono a 
presente 

L E I. 

Art. 1."' A L~1 Q,:lcgada r ~ 12 de 18 de rna1o de 
200~· lJ.lE OISf)Üt- ~ul í•-' él F-UND/;.ÇÃO TELEVISÃO E 
R/\Oil) Cl~1 L1URí'l UU /'M.LJClNAS rJpf!ntndo stJ<-1 estrutura 
oq.J8fl:ZdCIOri.J:, h.:andc SCL q•Jadro de cargos 
conliSSIDn<"!do:.::. e c-s!é:lb~~lcccw.Ju uutra:~ f •. Hov~dénctas, passa a 

v1gora:- com .:JS segu1ntes 1T10d1t!caçoes 

pas~a a v1gorar com a 
scgumtC: ~e:dação 

"Att. 2. o eferto de controle u 
superv1sf!o de suas à Secretaria de Estado 
de Educação e Qualidade do Ensino-SEDUC, a 

GDP
Realce
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Fundacão -Televts&o e Rádio Cultura do Amazonas -
FUNTÉC é regida pelas disposições desta Lei, por 
seu Regimento Interno e pela legislação que lhe for 
aplicável. 

11 - alteração do artigo 7. ", que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 7. 0 Dirigida pelo Diretor-Presidente, com 
o auxílio de 01 {um) Diretor Adminislrativo-Fmanceiro, 
01 {um) Diretor de Produção e Programação e de 01 
(um) Diretor-Técnico, a Fundação Televisão e Rádio 
Cultura do Amazonas - FUNTEC tem a seguinte 
estrutura organizacional: 

I- ÓRGÃOS COLEGIADOS 

a) Conselho Ftscal 

b) Conselho Curador 

li ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA E 
ASSESSORAMENTO 

a) Gabinete 

b) Assessoria 

ç} Pra.curadoria Jwfdica 
111 • ORGAOS DE A T/V/DADES-ME/0 

a) Diretoria Administrativo-Financeira 

1. Departamento de Administração e Finanças 

IV· ÓRGÃOS DE ATIVIDADE-FIM 

a) Diretoria de Produção e Programação 

1. Departamento de Produção 

2. Departamento de Jornalismo 

b) Direlorta Técnica 

1. Deparlamento Técnico 

V- ÓRGÃO DE CONTROLE 

a) Ouvidoria 

§1." O Conselho Fiscal da FUNTEC será 
composto por 03 (três) membros efetivos e igual 
número de suplentes, designados pelo Governador do 
Estado do Arnazonas, para curnprir ;nandato de 02 
(dois) anos, permitida uma recondução, constando no 
Decreto a designação do Presidente. 

§2. • A função de membro do Conselho Fiscal 
não será remunerada, sendo considerada prestação 
de serviço público relevante ao Estado do Amazonas, 
para todos os efeitos legais, sendo vedado aos 
Conselheiros manter, com a FUNTEC, relações de 
negócios que possam inflwr na independência de 
suas decisões e posicionamentos. 

§3. o O Conselho Fiscal reunit~se-á 

semestralmente para a análise e aprovação das 
contas de cada período financeiro. 

§4. 0 O Conselho Curador da FUNTEC, órgão 
de natureza consultiva e deliberativa, será integrado 
por 05 (cinco) membros, designados pelo Governador 
do Estado do Amazonas, para cumprir mandato de 02 
(dois) anos, permitida uma recondução. 

§5. o Os Conselheiros do Conselho Curador 
serão escolhidos entre brasileiros natos ou 
naturalizados há mais de dez anos, de reputação 
ilibada e reconhecido espírito público, segundo a 
seguinte composição. 

I - Secretário de Estado de Educação e 
Qualídade de Ensino; 

11· Secretário de Estado da Cultura; 

111- 03 (três) representantes da sociedade civil, 
designados pelo Governador do Estado do Amazonas, 
indicados, com reconhecimento no campo cultural. 

§6. o O Conselho Curador reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada 02 (dois) meses, e, 
extraordinariamente, sempre que convocado por seu 
Presidente ou por dois terços de seus membros. 

§7. o A Ouvidoria será órgão de controle do 
conteúdo das programações e análises de críticas e 
reclamações dos usuários dos serviços prestados, 
sendo dirigido por um Ouvidor, nomeado pelo 
Governador 

§8. 0 Em virtude do disposto no parágrafo 
anterior, fica criado o cargo de confiança de Ouvidor, 
com remuneração correspondente ao Cargo 
Comissionado de AD-1, que passa a integrar o Anexo 
Único da Lei Delegada n. 112, de 18 de maio de 
2007." 

111 - inclusão dos incisos XII, XIII e XIV ao artigo 8.". 
com as seguintes redações: 

"Art, 8," 

XII - CONSELHO FISCAL - análise e 
aprovação de contas, vistar os livros de registros 
contábeis, verificar e fiscalizar as movimentações 
financeiras e contábés da FUNTEC; impugnar as 

contas da FUNTEC, sugenr e requerer a realização de 
auditoria ftscal e contábil, comunicar imediatamente a 
Presidência da FUNTEC, ao tomar conhecimento, 
condutas atentatórias á destinação dos recursos 
recebidos pela FUNTEC, requerer à Presidência da 
FUNTEC a comunicação ás autoridades competentes 
quando apurado, nos procedimentos de verificação ou 
auditoria contábets, condutas que oferecem indícios 
de práttca criminosa contra o patrimônio público da 
Fundação; 

XIII· CONSELHO CURADOR - deliberação 
sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e 
mtormativas integrantes da grade de programação; 
zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos 
descritos no artigo 3. 0 , opinando sobre matérias 
relacionadas a tais objetivos; deliberar sobre o 
planeJamento anual apresentado pela Presidência da 
FUNTEC, aprovar o seu regimento interno; 

XIV· OUVIDOR/A crítica interna da 
programação produzida ou veiculada, com respeito à 
observância dos principias e objetivos dos serviços de 
radiodifusão pública; exame e opinião sobre queixas e 
reclamações de te/espectadores e rádio-ouvintes 
referentes á programação". 

Art. 2.0 O Poder Executivo promoverá. por intermédio 
da Casa Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, a republicação da 
Lei Delegada n. 112, de 18 de maio de 2007, com texto 
consolidado em face das alterações promovidas por esta Lei. 

Art. 3.0 As despesas decorrentes da execução desta 
bei-correrão~à-conta das dotações~próprias consignadas· no 
orçamento do Poder Executivo para a FUNDAÇÃO 
TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS -
FUNTEC 

Art. 4.0 Revogadas as disposições em contrário, esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Mana/lde março' de 2014. 

OM~ ~ ~BDaAZIZ 
Governado do Estado 

R 

LEI N.0 4.017, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

ALTERA, na forma que especifica, a Lei 
Delegada n, 90, de 18 de maio de 2007, 
que "DISPÕE sobre a AG!'iNCIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM, 
definindo suas finalidades, competências 
e estrutura organizacional, fixando o seu 
quadro de cargos comissionados e 
estabelecendo outras providências.". 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS 

FAÇO SABER a todos os habitantes que a 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a 
presente 

L E I: 

Art. 1.0 O Anexo Único da Lei Delegada n 90, de 18 
de maio de 2007, que "DISPÕE sobre a AGÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAl. - AGECOM, definindo suas 
finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando 
o seu quadro de cargos comissionados e estabelecendo 
outras providências.", passa a vigorar como Anexo I, 
passando a Lei Delegada n 90, de 18 de maio de 2007 a 
vigorar com a inclusão do Anexo 11, na forma do Anexo Único 
desta Lei. 

Art. 2." A Casa Civil promoverá, com o auxílio da 
Agência de Comunicação Social - AGECOM, a republicação 
da Lei Delegada n. 90, de 18 de maio de 2007, com texto 
consolidado em face das alterações promovidas pelo 
presente diploma legal. 

Art. 3. o As despesas decorrentes da execução desta 
Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento do Poder Executivo para a Agência de 
Comunicação Social -AGE COM.· 

Art. 4.0 Revogadas as disposições em contrário, esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 4 de março de 2014. 

ANEXO ÚNICO 

ANEXO 11 
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DA AGÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL- AGECOM 

QUANT. SIMBOLOGIA VALOR (R$) 

04 FG-1 2.400,00 

05 FG-2 1.900,00 

12 FG-3 1240,00 

DECRETO N.0 34.615, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

DISPÕE sobre o tombamento do bem que 
especifica, na condiçao de Monumento 
Histórico do Estado do Amazonas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da 
Constituição Estadual, 

CONSIDERANDO que o "Castelinho" de Humaitá, 
residência do ilustre Dr. Pedro Alcântara Bacellar, datado do inicio 
do século XX, retrata a história, a memória e tradição do Município 
de Humaitá, como exemplo da Beile Époque Amazônica que não se 
limitou às principais capitais, mas tiveram espaço no interior dos 
Estados; 

CONSIDERANDO, ainda, a manifestação da Câmara 
Municipal de Humaitá através do Sr. Carlos Evaldo Ternnha 
Almeida de Souza, com o objetivo de preservar e valorizar o bem 
de valor histórico, cultural e arquitetônico, bem como de valor 
afetívo: 

CONSIDERANDO que a preservação do referido imóvel 
garantirá a valorização e salvaguarda da memória regional, 
impedindo a destruição e descaracterização do bem; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1.0 , §1.', inciso 11 da 
Lei n." 1.529, de 26 de maio de 1982, que "OISPÓE sobre a 
proteção do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do 
Amazonas, cria o Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Amazonas, e dá outras providências", 

CONSIDERANDO a solicitação constante do Oficio n." 
466/GSISEC, subscrito pelo Secretário de Estado de Cultura, 
Robério dos Santos Pereira Braga, e o que ma1s consta do 
Processo n. 0 006.015152014, 

DECRETA: 

Art. 1.° Fica tombado, ad referendum do Conselho de 
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas, na 
condição de Monumento Histórico do Estado do Amazonas, o 
"Castelinho", localizado na esquina da Avenida Marechal Deodoro 
com a Rua das Flores, sem número no Município de Humaitá, 
Estado do Amazonas. 

Art. 2.0 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2014 

DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 2014 

-o-GOIIERNAOOR--DO.ESTADO ·Do-AMAZONAS~lfo
exercicio da competência que lhe confere o artigo 54, XIX, da 
Constituição Estadual, considerando o que consta do Processo 
n° 6732/2013-CASA CIVIL, resolve 

EXONERAR a pedido, a contar de 20 de agosto de 
2013, nos termos do artigo 55, I, da Lei n.' 1.762, de 14 de 
novembro de 1986, ISMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO, Matrícula 
n" 201.558-?A. do cargo de Auxiliar de Conservação. Classe V, 
do Quadro de Pessoal da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, março de 2014. 

LIGIA ABRAHIM FRAXE UCATTI 
Secretária de Estado de Administração e estão 

' d{,,rlC .• 
~ AFONSoiOBO~MO-;;ts~ 

ecretário de Estado d;;Ta;Jirn.r 
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