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INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
Resenha nº 029/2021 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, 
AUTORIZOU para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4º 
do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos 
seguintes servidores: 01.Mário Jorge Costa de Oliveira, Ketlen Lissandra 
Gomes Viana e Márcia Maciel Ramos - Colaboradores, Manacapuru/ 
Iranduba-AM, 07 à 08/06/2021, Realizar vistoria/fiscalização técnica 
em diversos empreendimentos nos municípios; 02.Vivaldo Fernandes 
de Mourão - Motorista, Manacapuru/ Iranduba-AM, 07 à 08/06/2021, 
Transportar equipe técnica do IPAAM; 03.Claudio Roberto Albuquerque 
dos Santos - Motorista, Silves/ Itapiranga/ Itacoatiara-AM, 07 à 
17/06/2021, Transportar equipe técnica do IPAAM; Manaus, 28 de Maio 
de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - 

IPAAM
<#E.G.B#45948#27#47216/>

Protocolo 45948

Instituto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal Sustentável 

do Estado do Amazonas – IDAM
<#E.G.B#45878#27#47143>

ÓRGÃO: IDAM
PORTARIA Nº 053/2021/GDP-IDAM
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - 
IDAM, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o memorando nº 044/2021-DOPERº, datado de 27 de 
Abril de 2021, RESOLVE:
I-REMOVER, á contar de 01/05/2021 o servidor: LUIZ VANDERLEI NEVES 
AZEVEDO, Técnico em Agropecuária, matrícula nº 157.255-5B, do Quadro 
de Pessoal Adicional do IDAM, da Unidade Local do Município de Pauini 
para o Unidade Local do Município de Humaitá,
II-DETERMINAR, à Diretoria Administrativo - Financeira, os procedimentos 
necessários decorrentes deste ato. Portaria sendo republicada.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete da Presidência do IDAM, 
em 27 de Maio de 2021.

VALDENOR PONTES CARDOSO
Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal do Amazonas
<#E.G.B#45878#27#47143/>

Protocolo 45878

Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados e Contratados do 

Estado do Amazonas – ARSEPAM
<#E.G.B#45919#27#47187>

RESOLUÇÃO Nº 001/2021 - CERCON/ARSEPAM
O CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS - CERCON/ARSEPAM, no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Lei 5.060, de 27 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre a transformação da Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM em 
Agência Reguladora dos Serviços Delegados e Contratados do Estado 
do Amazonas - ARSEPAM e dá outras providências; CONSIDERANDO o 
disposto no art. 38 e art. 7º, inciso X, da Resolução nº 001/2002 - GDP/
ARSAM, que diz que o “compete ao Conselho da ARSAM aprovar o seu 
Regimento Interno”,
RESOLVE aprovar e editar o:

REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I

DA FINALIDADE
Art. 1º O Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos 
constitui órgão colegiado da estrutura da Agência Reguladora dos Serviços 
Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas - ARSEPAM, 
de caráter deliberativo e recursivo das atividades da Agência, com as 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação pertinente.
Art. 2º A organização e o funcionamento do Conselho Estadual de 
Regulação e Controle dos Serviços Públicos da ARSEPAM constitui objeto 
deste Regimento, cabendo ao Conselho exercer sua competência na forma 
estabelecida pelo art. 10 da Lei 5.060, de 27 de dezembro de 2019.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 3º O Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos 
possui as seguintes competências:
I - apreciar e deliberar sobre as normas de funcionamento da ARSEPAM;
II - analisar e encaminhar, ao Chefe do Poder Executivo, propostas de 
normas e regulamentos, gerais e específicos, para a regulação e controle da 
prestação de serviços públicos, dependentes da legislação;
III - acompanhar a evolução dos padrões de serviços e custos, determinando 
análises e esclarecimentos nas situações de anormalidade;
IV - analisar e decidir sobre os recursos interpostos das decisões do Diretor-
-Presidente da ARSEPAM pelos prestadores dos serviços e usuários;
V - analisar e opinar sobre as políticas públicas relativas aos serviços 
públicos;
VI - analisar e aprovar os reajustes tarifários dos serviços públicos 
concedidos;
VII - deliberar sobre todas e quaisquer questões afetas às atividades de 
regulação e controle dos serviços públicos regulados apresentadas pelo Di-
retor-Presidente da ARSEPAM;
VIII - fixar procedimentos administrativos relacionados ao exercício da 
competência da ARSEPAM.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO

Seção I
Da Composição

Art. 4º O Conselho, integrado por 08 (oito) membros, possui a seguinte 
composição, nos termos do art. 11 da Lei 5.060, de 27 de dezembro de 2019:
I - 01 (um) representante do Governo do Estado, na pessoa do Diretor-Presi-
dente da ARSEPAM, na condição de Presidente nato do colegiado;
II - 02 (dois) representantes dos usuários dos serviços públicos, sendo 01 
(um) representante dos usuários domiciliares e 01 (um) representante da 
categoria de usuários comerciais e industriais;
III - 01 (um) representante dos operadores da prestação de serviços;
IV - 02 (dois) representantes dos Governos Municipais, representantes dos 
municípios mais populosos do Estado, com serviços locais, cuja regulação e 
controle tenham sido delegados à ARSEPAM;
V - 01 (um) representante do Programa Estadual de Proteção e Orientação 
ao Consumidor - PROCON;
VI - 01 (um) representante do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM/AM.
§ 1º Os Conselheiros e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo 
Governador do Estado para cumprirem mandato de 02 (dois) anos, não 
podendo ser afastados, salvo se praticarem ato lesivo ao interesse e ao 
patrimônio público ou que comprometa a independência e integridade da 
ARSEPAM, apurado na forma da Lei, assegurado amplo direito de defesa.
§ 2º Os representantes dos usuários deverão ser escolhidos em processo 
público que permita postulação e seleção por sufrágio, segundo normas 
baixadas pelo Conselho Estadual.
§ 3º As deliberações do Conselho serão adotadas pela maioria dos votos 
dos Conselheiros presentes às reuniões, cabendo direito de voto, nestas 
deliberações, aos Conselheiros e voto de minerva ao Presidente do 
Conselho.
§ 4º Os Conselheiros serão designados para mandato de 02 (dois) anos, 
prorrogável uma vez, por igual período, sendo exigido, a partir de então, um 
interregno de 02 (dois) anos, para ser investido em novo mandato.
§ 5º O prazo do mandato contar-se-á a partir da data da posse, conforme a 
data especificada no ato de nomeação.
§ 6º Os Conselheiros, em suas faltas ou impedimentos a mais de 03 (três) 
sessões ordinárias e consecutivas, serão substituídos pelos respectivos 
suplentes, para isso convocados pelo Presidente do Conselho.
§ 7º Em caso de vaga no curso do mandato do Conselheiro, este será 
ocupado pelo respectivo suplente, que o exercerá pelo prazo remanescente.
§ 8º Os Conselheiros terão direito a uma remuneração mensal a ser fixada 
por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º Nos casos em que houver delegação pelos Municípios à ARSEPAM, 
para o exercício das funções de regulação e controle dos serviços públicos, 
mediante convênio, poderá ser criado, a critério da municipalidade delegante, 
uma instância de representação dos usuários locais dos serviços, para fins 
do exercício do controle social.
Art. 6º O Conselho indicará, anualmente, um de seus integrantes para assumir 
a presidência nas ausências e impedimentos ocasionais do Presidente, não 
devendo recair a escolha sobre o Conselheiro que tiver sido indicado no ano 
anterior nem nos representantes dos usuários ou concessionárias.

Seção II
Dos Membros do Conselho

Art. 7º O conselheiro membro do Conselho Estadual de Regulação e Controle 
dos Serviços Públicos satisfará, simultaneamente, as condições de:
I - ser brasileiro;
II - ser maior de idade;
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III - ter habilitação profissional de ensino superior, com exceção do represen-
tante dos usuários domiciliares;
IV - ter reputação ilibada e idoneidade moral;
V - não manter relações de parentesco por consanguinidade ou afinidade 
em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com controlador, diretor, ad-
ministrador, gerente, preposto, mandatário, conselheiro ou pessoa que 
detenha capital de empresas concessionárias e permissionárias, inclusive 
controladas, coligadas ou subsidiárias destas.

Seção III
Do Secretário do Conselho

Art. 8º O Presidente do Conselho será auxiliado nos trabalhos do Conselho 
por um Secretário, indicado por ele e nomeado pelo Governador do Estado.
Art. 9º Compete ao Secretário do Conselho:
I - secretariar as reuniões do Conselho, organizando a pauta e prestando o 
apoio administrativo necessário, bem como lavrar as atas da reuniões;
II - redigir toda correspondência do Conselho, providenciando seu encami-
nhamento a quem de direito, após assinada pelo Presidente;
III - manter em Processo Administrativo correspondência, atas, protocolos, 
registro de feitos e demais documentos do Conselho;
IV - organizar e sistematizar as demandas, reclamações e denúncias de 
irregularidade na prestação dos serviços encaminhadas ao Conselho;
V - providenciar a convocação para as reuniões;
VI - promover a publicação das decisões e deliberações do Conselho.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Seção I
Do Presidente do Conselho

Art. 10 Compete ao Presidente do Conselho:
I - presidir as reuniões do Conselho;
II - convocar as reuniões e resolver questões de ordem;
III - delegar, entre os membros do Conselho, a elaboração de relatórios para 
emissão de pareceres sobre matérias levadas à consideração do Colegiado;
IV - sugerir formação de equipes técnicas para análise de matérias de 
conteúdo específico sempre que se fizer necessário;
V - alterar a Ordem do Dia;
VI - aprovar, “ad referendum” do Conselho, nos casos de urgência ou quando 
não haja possibilidade de convocá-lo, matérias que dependem de aprovação 
pelo Colegiado.

Seção II
Dos Conselheiros em Geral

Art. 11 Compete aos membros do Conselho Estadual de Regulação e 
Controle dos Serviços Públicos:
I - participar das reuniões do Conselho;
II - estudar as matérias distribuídas pelo Presidente;
III - emitir parecer em relação aos assuntos em pauta;
IV - participar das discussões e votações;
V - sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho das funções 
do Conselho;
VI - apreciar, individualmente ou em grupo, matérias levadas à consideração 
do Conselho;
VII - deliberar e emitir parecer sobre relatórios anuais referentes às 
atividades desenvolvidas pela Agência Reguladora quanto ao desempenho 
dos serviços delegados;
VIII - analisar e opinar sobre as políticas públicas relativas aos serviços 
delegados;
IX - exercer outras atribuições por delegação do Conselho.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Seção I
Da Apresentação de Pleitos à ARSEPAM

Art. 12 Os processos relativos a pleitos, reclamações, denúncias, repre-
sentações e outros que versarem sobre matéria regulatória, ingressarão na 
Agência tendo início por provocação:
I - do Governador do Estado;
II - de qualquer Entidade, Órgão ou Pessoa Jurídica de Direito Público em 
relação ao qual a Agência exerça o poder regulador por delegação;
III - de concessionário ou permissionário de serviços públicos sujeito à 
atividade regulatória da Agência;
IV - de qualquer usuário ou das associações de usuários de serviços públicos 
delegados ou contratados de competência da Agência, na forma disciplinar 
estabelecida no presente Regimento e nas decisões dos Conselheiros;
V - de qualquer dos Conselheiros.
Art. 13 Os processos protocolados na Agência, com expressa indicação 
de se tratar de processo atinente à atividade regulatória da Agência, serão 
encaminhados à Secretaria do Conselho, para deliberação.
Art. 14 O Conselheiro-Presidente, na reunião ordinária seguinte ao ingresso 
do processo, procederá à respectiva distribuição, por sorteio, obedecida a 
ordem cronológica, a um Conselheiro que funcionará como Relator.

Art. 15 Recebidos os autos pelo Relator, determinará ele as diligências que 
reputar necessárias, destinando os autos à Diretoria competente na matéria 
em discussão, para respectiva instrução.
Art. 16 Concluídas todas as diligências e a instrução, serão os autos 
encaminhados ao Relator, que terá até a reunião ordinária seguinte, após 
a reunião ordinária de ingresso do processo, para oferecer seu parecer, 
salvo se houver novas diligências que repute indispensáveis à apreciação 
do pleito.
Art. 17 Todos os autos incluídos em pauta serão disponibilizados em até 03 
(três) dias antes da sessão, na Secretaria do Conselho, para conhecimento 
dos Conselheiros.
Art. 18 Todos os prazos deverão ser compatibilizados com o rigoroso 
cumprimento dos limites, previstos em lei, para pronunciamento da Agência 
e com vistas à eficácia de suas decisões.

Seção II
Das Reuniões do Conselho

Art. 19 As reuniões do Conselho possuirão caráter Interno, para discutir e 
decidir assunto de natureza administrativa e operacional da agência e/ou 
Regulatório, objetivando discutir e decidir matéria regulatória, sendo que, 
neste último, as partes envolvidas poderão estar presentes.
Art. 20 As reuniões do Conselho, salvo as de caráter extraordinário, 
obedecerão a seguinte sequência de trabalho:
I - 1ª Parte: Expediente:
a) Verificação do quórum regimental;
b) Leitura, discussão e aprovação da ata anterior;
c) Comunicação do Conselheiro-Presidente.
II - 2ª Parte: Ordem do Dia, na qual constará discussão e votação das 
matérias que integram a pauta;
III - 3ª Parte: Assuntos de Ordem Geral.
§ 1º A Ordem do Dia será organizada com as matérias a serem apreciadas 
e com aquelas cuja discussão ou votação tenha sido objeto de adiamento 
em reunião anterior.
§ 2º A Ordem do Dia poderá ser alterada por proposta de algum membro 
do Conselho, quando se tratar de matérias urgentes e sempre convier ao 
andamento dos trabalhos.
Art. 21 É facultado ao Presidente do Conselho, havendo motivo superve-
niente, retirar qualquer matéria de pauta ou autorizar a retirada, atendendo a 
solicitação de algum conselheiro.
Art. 22 É facultado aos Conselheiros pedirem pedir vistas de qualquer 
matéria de pauta, desde que façam antes de iniciado o processo de votação, 
indicando os aspectos que serão objetos de análise.
Parágrafo Único. A concessão do pedido de vista será feita de forma 
automática pelo Presidente do Conselho, em reunião.
Art. 23 O Conselheiro ou Conselheiros que tenham formulado pedido de 
vista deverão apresentar seus votos, fundamentos por escrito, em até 15 
(quinze) dias após a respectiva concessão de vista, indicando se a matéria 
deve ser aprovada, rejeitada, reformulada ou retirada de pauta.
§ 1º A ARSEPAM disponibilizará ao Conselheiro solicitante do pedido de 
vista, no ato da reunião, cópia da documentação complementar do processo 
objeto da concessão de vista.
§ 2º A Secretaria do Conselho distribuirá os votos a que se refere o “caput” 
deste artigo a todos os Conselheiros em até 05 (cinco) dias úteis antes da 
subsequente reunião ordinária do Conselho.
§ 3º O Conselheiro ou Conselheiros, aos quais tiver sido concedido vista, 
que não apresentarem seus votos por escrito no prazo fixado no “caput” 
deste artigo, não terão seus votos considerados pelo Conselho por ocasião 
da análise das matérias alvo dos pedidos de vista.
§ 4º Quando a matéria com pedido de vista tiver decurso de prazo assinalado, 
o voto deverá ser apresentado em tempo hábil para sua discussão e votação, 
em reunião ordinária subsequente ou, se necessário, em reunião extraordi-
nária do Conselho.
Art. 24 É vedado a qualquer Conselheiro pedir vista da matéria que tiver 
adiada sua discussão e votação em função de pedido de vista efetuado em 
reunião anterior.
Art. 25 Sempre que houver obtenção de esclarecimentos complementares 
e técnicos por parte das diretorias da ARSEPAM, a matéria em discussão 
poderá ser adiada a requerimento de qualquer dos Conselheiros.
Art. 26 O Conselho poderá, por proposta de qualquer de seus membros, 
transformar a reunião em sigilosa, hipótese em que não se admitirá a 
presença no plenário de outras pessoas que não os conselheiros.
Art. 27 As deliberações do Conselho serão formalizadas através de 
Resoluções assinadas pelo Diretor-Presidente da ARSEPAM, também Con-
selheiro-Presidente, numeradas em ordem crescente e publicadas no Diário 
Oficial do Estado.
Art. 28 As reuniões do Conselho realizar-se-ão em dia e horário predeter-
minados.
Parágrafo Único. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas exclusiva-
mente por meio digital em casos de extrema necessidade.
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Art. 29 É necessária a presença de pelo menos 04 (quatro) Conselheiros 
para início de reunião, que deliberará por maioria simples dos presentes, 
cabendo ao Conselheiro-Presidente o voto de qualidade, quando necessário.
§ 1º Na hora regular do início da reunião do Conselho, o Conselheiro-Pre-
sidente ou o Conselheiro que o substituir, verificará a existência do quórum 
exigido e, em caso afirmativo, declarará aberta a sessão.
§ 2º Não havendo quórum e após o decurso de 15 (quinze) minutos, 
persistindo a falta, o Presidente ou quem o substituir, declarará não 
haver reunião, concorrência que deverá ser registrada na ata da reunião 
subsequente.
§ 3º Nas reuniões exclusivamente presenciais, os conselheiros poderão 
participar de forma física ou virtual, desde que justifiquem a necessidade, 
neste último caso, com antecedência mínima de 1 (um) dia.
Art. 30 A Reunião que deixar de se realizar por motivo de força maior, ficará 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, na hora an-
teriormente marcada, independentemente de nova convocação, salvo 
coincidência com outros compromissos inadiáveis do Conselho.
Art. 31 As reuniões ordinárias do Conselho serão remuneradas e realizadas 
uma vez ao mês.
Parágrafo Único. O Presidente ou a maioria dos membros do Conselho 
poderão convocar reunião extraordinária a qualquer tempo.
Art. 32 A pauta e a convocação dos conselheiros, preparadas pela Secretaria 
do Conselho, indicando dia, a hora e o local, serão distribuídas aos 
Conselheiros, por meio digital, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
§ 1º Dar-se-á ciência da reunião aos interessados e envolvidos nos 
processos incluídos na pauta.
§ 2º Além das partes envolvidas nos processos, o Conselho poderá convidar, 
para serem ouvidas, especialistas, autoridades, personalidades e entidades, 
pertinentes aos assuntos em pauta.
§ 3º À pauta será dada a devida publicidade por meio digital, incluindo o site 
da Agência Reguladora e suas redes sociais.
Art. 33 É dispensada a publicidade de assuntos da pauta que se insiram 
exclusivamente no contexto administrativo ou operacional da Agência, salvo 
quando legalmente exigido.
Art. 34 As ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho serão gravadas, 
devendo seu resumo ser lavrado em ata.
Parágrafo Único. Na ata constará o dia, a hora e o local, nomeação dos 
presentes e as decisões tomadas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 O Conselho poderá, através de reunião extraordinária, expressa-
mente convocada para este fim e por deliberação de 2/3 (dois terços) dos 
membros, elaborar ou alterar Regimento Interno para suas atividades.
Art. 36 Sem prejuízo de todas as vantagens legais atribuídas aos integrantes 
do Conselho, não se realizarão sessões nos feriados e dias de ponto 
facultativo, bem como no período de 20 (vinte) de dezembro a 19 (dezenove) 
de janeiro, além de sábados e domingos.
Art. 37 Os casos omissos nesse Regimento serão resolvidos por deliberação 
do Conselho, em qualquer de suas reuniões, por maioria dos votos de seus 
membros presentes.
Art. 38 Contar-se-ão os prazos estabelecidos neste Regimento Interno em 
modo contínuo, nos termos do art. 69, § 2º, da Lei Estadual nº 2.794, de 06 
de maio de 2003.
Art. 39 Fica revogada a Resolução nº 001/2002 - GDP/ARSAM.
Art. 40 O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua 
publicação.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. Manaus, 27 de maio de 
2021.

JOÃO RUFINO JÚNIOR
Presidente do Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços 

Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - CERCON
<#E.G.B#45919#29#47187/>

Protocolo 45919

Fundação de Dermatologia Tropical 
e Venereologia   “Alfredo da Matta” – 

FUAM
<#E.G.B#45910#29#47178>

EXTRATO Nº 048/2021 - GDP/FUAM
PORTARIA Nº 048/2021 - GDP/FUAM.O DIRETOR PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA 
“ALFREDO DA MATTA”, no uso de suas atribuições legais estabelecidos 
nos artigos 3º, 4º e 11 e seus incisos, todos constantes no Regimento Interno 
publicado no Decreto nº 29.917 de 10 de maio de 2010 e suas alterações; 
CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 51 da Lei 1.762 de 14/11/1986, 

alterado por intermédio da inclusão do § 3º da Lei complementar nº 63, de 14 
de julho de 2008; CONSIDERANDO o teor da Portaria 023/2020-GDP/FUAM 
e o Extrato 029/2020 publicado no Diário Oficial nº34.274 de 23.06.2020; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria 046/2020-GDP/FUAM e Extrato 
054/2020 publicado no Diário Oficial nº34.328 de 08.09.2020 e sua errata 
publicada no Diário Oficial nº34.334 de 16.09.2020; COSIDERANDO o teor 
da Portaria 066/2020 GDP/FUAM e Extrato 070/2020 publicado no Diário 
Oficial nº34.359 de 22.10.2020 e Portaria 003/2021 e Extrato 003/2021 
publicado no Diário Oficial nº34.409 de 12.01.2021. CONSIDERANDO 
o teor do memorando nº 014/2021-DCDE/GDP/FUAM de 19.05.2021; 
CONSIDERANDO o afastamento da servidora CLEOCINEIDE MESSIAS DA 
SILVA, matrícula nº 105.678-6A, titular do Cargo de Provimento em Comissão 
Subgerente AD-3, por um período de 180 (cento e oitenta) dias por motivo de 
Licença Médica. RESOLVE I - PRORROGAR A DESIGNAÇÃO da servidora 
MARIA GEDALVA DA SILVA COSTA, titular do cargo de provimento 
efetivo Agente Administrativo, matrícula nº 203.223-6A, para responder 
pelo Cargo de Provimento em Comissão Subgerente AD-3, por mais 180 
(cento oitenta) dias, no período de 05.07.2021 a 31.12.2021. CIENTIFÍQUE-
-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA PRESIDENCIA DA 
FUNDAÇÃO “ALFREDO DA MATTA”, em Manaus, 20 de maio de 2021.

RONALDO DERZY AMAZONAS
Diretor-Presidente da Fundação Alfredo da Matta - FUAM

<#E.G.B#45910#29#47178/>

Protocolo 45910
<#E.G.B#45912#29#47180>

EXTRATO Nº 049/2021 - GDP/FUAM
PORTARIA Nº 049/2021-GDP/FUAM. O DIRETOR PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA “ALFREDO DA 
MATTA”, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que consta 
nos autos do Processo Administrativo nº 01.02.017303.000397/2021-59-
FUAM; e, CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 58 da Lei nº 1762 de 
14/11/96 com alterações introduzidas pela Lei nº 2.531 de 16.05.99; e, R 
E S O L V E:I - AUTORIZAR a averbação do Tempo de Contribuição, de 
acordo com a legislação vigente acima mencionada em favor do servidor 
CARLOS ALBERTO CHIRANO RODRIGUES, MÉDICO, matrícula nº 
124.013-7D, de acordo com Certidão de Tempo de Contribuição Nº 
0004/2013, de 09.05.2013, expedida pela Instituição Marinha do Brasil. II 
- O Período Averbado compreende um total de 365 (Trezentos e sessenta 
e cinco) dias, correspondente a 01 (um) ano de contribuição. CIENTIFIQUE-
-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA 
FUNDAÇÃO ALFREDO DA MATTA, em Manaus, 24 de maio de 2021.

RONALDO DERZY AMAZONAS
Diretor-Presidente da Fundação Alfredo da Matta - FUAM

<#E.G.B#45912#29#47180/>

Protocolo 45912
<#E.G.B#45913#29#47181>

EXTRATO Nº 050/2021-FUAM
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2016-FUAM. Assinatura: 
26.05.2021. Partes: Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia 
Alfredo da Matta e a empresa COUTO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: Prorrogar, excepcionalmente o 
Contrato nº 003/2016-FUAM, por 12 (doze) meses. Prazo: 31.05.2021 a 
30.05.2022, tendo eficácia com publicação do extrato no diário oficial do 
estado. Valor Mensal de R$ 4.655,00 (Quatro mil seiscentos e cinquenta 
e cinco reais) e o valor global de R$ 55.860,00 (Cinquenta e cinco mil e 
oitocentos e sessenta reais). As despesas com a execução do presente 
aditamento correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 17701; Programa de Trabalho: 
10.122.0001.2001.0001; Fonte Recurso: 03220000; Natureza da Despesa: 
33903308, tendo sida emitida pelo CONTRATANTE, em 24.05.2021 a Nota 
de Empenho n° 2021NE0000222, no valor de R$ 4.810,17 (Quatro mil 
oitocentos e dez reais e vinte e sete centavos) referente a 1 (um) dia do 
mês de maio e o mês de junho, ficando o saldo até o termino do contrato, 
a ser empenhado de acordo com a liberação do orçamento pelo Fundo 
Estadual de Saúde/FES. No exercício seguinte, as despesas correrão 
à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. Dotação 
Orçamentária: Fundamento legal: art. 57, II, §4° da Lei 8.666/93. Processo 
nº 01.02.017303.000343/2021-93-FUAM. GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
DA FUNDAÇÃO “ALFREDO DA MATTA” em Manaus 26/05/2021.

RONALDO DERZY AMAZONAS
Diretor-Presidente da Fundação Alfredo da Matta - FUAM

<#E.G.B#45913#29#47181/>

Protocolo 45913
<#E.G.B#45914#29#47182>

RESENHA Nº 003 - DESLOCAMENTO/FUAM:
Nome: Valderiza Lourenço Pedrosa, mat. nº101.586-9A, Diretora de 
Ensino e Pesquisa, José Yranir do Nascimento, mat. nº106.345-6A, Chefe 
de Departamento e Jorge Ewerton dos Santos Sales, mat.160.167-9C, 
Farmacêutico Bioquímico e Adelino Darc Brito Bandeira, mat.158.829-0B, 
Motorista. Período: 24 a 25.06.2021. Destino: município de Autazes/AM, 

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO


