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ESTADO DO AMAZONAS
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Número 28.587
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n?io

rnmp~rr•('ÍmPnto,

<:;rtn

(trf.<:) fPlmi0,r.
ordínt1rin.~ cnn;.;r•r'lltivns ou a 6 (sr>ic;) in
tercAlarlas, nn fH't·índo d(' 1 (tlll) ano;
jus1ifir:1rlo.

motivo

LEI N<>

377 , nE

nE

18

1

J1
- 1\. qualquf>r tenpo, por inrli
cação do órgão ou entidade governamen ta I
ou não goverrmrncntaJ de que seja porventura representante;

ffiZEMlRO llE I?%

DTSPOF. ~obre n rr i;lr~;)n
P o r gani ?-ação dr. <""r'TI<'f
lho ~lhmicipal dP Frl!l''~'
ç:1o (~ rlá outrns prn" i
rlPnrír:ls.

I JI
- por exoneração do rf'pre
se11tante, no caso de órgão ou entidade
governamental do qual seja afastado;

IV ~

por rPn(nK'ia;

V -

por condutH i JlCCfllpa t f VP J

O PREFEITO II{NICIPAL nE MIIN!IlJS, nn
uso das atribuiçÕPs que lhe são conff·T ;,h<::

pelo artigo 80, inciso IV, da LEI

n

OOCI\'!J\~

FM].> SARFR que o Poder Leg is I" ti v o
decretou e eu sanciono a presente

dp

.::;ira:

LEI:
PPrc; Jnl'\!Cf 1\:

to.- Fica criado o ConsPlho
Municipal de Erlucação, órgão nomJativo,
consultivo e de rlel.iberação supPrior~ vin
cu!ado à SPcrPtnTia Municipal de Educnç?io
e subordinado no ChPff> rio PodPr Exf·.,.nt i v o
Municipal.

Art. 2o

!f

PI F!,Nlto:

li!
IV

r,\\11\R~<; ct! ~IS<;OF.S:

SF<RFTARIA E'XEf1JTIVA.

lo
.'\. PrPsidf.nc:ia <.::pr·;-5
carposta pPio Prr>sidPntf' ~ o Vice-rrP.si
dPnte do Con<>f'lho Muniripal rle Edur;qçào,
eleitos dentrP os mmlhros do respPrtivo
Conselho, através do voto secreto! do~
quais escolhidos deverão obter a nn_ioria
absoluta.

I ho Muni r i p~ 1 r/r
Educação "<"tnpP t ~ exr>rcr>r as at r i h11 i çtif·~
que lhP são ~onfr>rirl;1s pPlns f.pi.c: FPrlrr;"JÍo;;
f> Estacfw:ds rlr Fnc:ino. alÉm rle outrrts q11r·
t\o

C'OI-lSP

lhe po~sam vir a c:Pr delegadas pelo íon.<;<'

lho EstaduaJ dr- Fducnção.

Plenário.

O

intPgrarlo

por todos os mrmhros, f>. o órgão rráx inn rlP
dPI ibPração m1 assuntos da ca11petêncin elo
ConsPlho.

Art. Jo
O Conselho Municipal dP
Educação sêrá r:onstitufdo por oito rw=tnbros, ncrneados pelo Chefe do Poder ExertJ··
ti vo Municipal, dentre as pessoas dP notó-·
rio saber e experiência na área da Educa·
ção, na forrrn n seguir:

§ 39
r\s Cilmaras ou C(lmi<:;
sÕPs. Psta<> rl0 r,-1rfltpr pPrTTHnPntP 011 transitório, srq·.?io rr;,1pnstas por mFmhro<:; rln

OI ( un) representante do Fns inn
plíh I i co Fs tadua 1 ;
OI (un) representante da As.ç;or:inção de Pais, Mestres e Canuni tfl
0
do Frl'ino

Pri\·arlo:7V

r

i si<1<::

1 '-1FS.

'' rlurnr:Fio rlo m1!lri:1 h) dr
Conselheiro <>Pr~ dP 02 {dois) anos, ;::) "'nn
tar da data rln. 'naneação, VF:>dada n rerond11
çà.o, sob quaJqtJPr pretexto, dos Con5>PihPi
ros que já tivcrarn r:cmpletado seus manrla
tos.
1\rt. 4o -

pP~son,s

ro::tr:'lnh:'s

tÓfÍ(l<;;,

çí'fPr?in

estnrlos

çÕPs

;1n

pOf

.' formn!nr

tamhFm rnr
órg~o, qtmnrlo tr:'lnsi
fill<ll icf<'lldf> prorr-ckr ;)
indir~<IÇÕP<:; sohr<'<:; ;)':;
f>

PP~r€'('r·r·(

em serlf> ... ntnJ
nis, o<; íJilélÍs (·rltr.:)riío 1·m vignr n;"J ri:1tn rir
':;!];)
p11h1 ir<H~·?in nn niftr·i,., Ofir·inl do r-"<::1·,
F·

<:;, ntltllí!."lrl•

rlo.
/\r' I.

lo

tHgí1n

Art. Ro
Revogam-se a.s di o;;poc; i
contrário.

Ar\t:~f,

Esta Lei

··uiJiE#J-o.
C/IRI.OS AlJARTX> lll' SflJZA

flrpfpj to

~1tulÍripn1

VERA

~EDWARDS

Secretárta Municipal de Educação,

IIFAT. 6 28 3

niSPBNSA licitação

para
contratação de serviços
de atendimento médicohospitalar en
caráter
emergencial ou especializado, a pessoas carentes, e dá outras providências.

O PREFEITO M_NICIPAL 00 !'.W'lAIJS, no
exercício da c~etência que lhe confere o
inciso I do artigo 128 da LEI ORGANICA DO
1\LNICIPIO, e

CONSIDERANDO que o oferecimento de
serviços n~dicos e hospitalares e a doação
de ~dicamentos aos necessitados são metas
desta Prefeitura, nos tennos do inciso 11
do artigo IQ da Lei nQ 175, de 10.3.93;

<Xl\ISIDERANDO a constante postulação dPsses benefícios, na sua maioria de
natureza emergencial, por parte de pessoas
carentes, na spde e demais órgão~ do Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que a administração
necessita prov~r-se de instrumentos capazes de evitar o agravamento das situações
apresentadas, que poderão vir a ocasionar
prejuízos à saúde do necessitado;

CONSIDERANDO que os estabelecimentos da rede municipal de saúde não suprem
tais situações, que m1 sua naioria requerml tratamento especializado,

Art. lQ - Fica dispen!;ada, nos
termos do inciso IV do artigo 24 da Lei nQ
8.666, de 21.6.93, a licitação para contratação de serviços de atendimento emergencial ou especializado a pessoas comprovadamente carentes em hospitais e clínica~
particulares, sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Manaus.

entrará Pm

%

§ 2Q - Será extinto o rmnda to do
integrante do Conselho, antes df' seu t8rmino, nos seguintes casos:

Secret~rio-Chefe

i 7nr::1n ,

flHlrion;"Jmf'ntn

Eln

sf~VJO RO~AMIN
JÚNIOR
do Gabinpla Civil

OOCREfA:
1\

int0rnn, hr-m f'QITIO ""' <1tri
htJ i ÇÕP.s rio Consr> 1hn, o;;.PrRo rlc·tal hndos nn
RPgimPnto n .o;;er aprovarlo pPio P1Pm1rin ~""'
hoonlogado por nto rio lhPfe do PodPr p,u
cutivn Munir:ípnl.
o

ções

§ ]Q -: O carparecimento dos Conselheiros às atividades institucionais do
Conselho terá prior idade sobre quaisquer
outros encargp-; funcio1mis de seus mem
bros.

qunndo pPrmanPntes'

tPcnica, é o órgiio Pncarregado peJo StJpor
te tPcnico-acbninistrativo rlo Conselho. nn
forma que rlispuser o Regimento Interno.

02 (dois) represf'ntantPs do Fn-·

Municipí!l -rlo<:: rstudantP.<;; SPc:tmrl"-

l

suntos d erminndos, nn forrnrl do RPgimnntn
Interno./ I
§ 4o
A Secretar in. EXfO'rlll i
va, chef Í.-"Jda por pessoa can habi I i tnçi1o

~: ~1~)A.~~resPntante

sino Municipal;
01 ( un) ff"·presentante da Ctm1arn.
Municipal de ManaLtSj
OI (trn) representante do Sinrlir-~
to dos Trabalhadores Em Edur:nç~n
do Estarlo do !Vmzonas - SimFA\t.
01 {urn)
rPpresPntn.nte rla l 'ni~n

C~nse I ho

DE
o Município

OOCRETO NQ3.622, 00 17 00 ffiZEMlRO 00 1996

Art. 5o
O ConsP I h o Muni r i P') I
Fd1H'<1Ç~O trrA n <>rgu i ntP p<.;, t rutm·n f,;")

Art.

Procu~ador-Geral

.

~·

('()fl1

a d ign irliuie dn f11nçào.

IXl 1\LNICIPIO,

ELSO~

ANO Clll

'

de Man Js

Art. 2Q - Os hospitais e c1 ínicas
interessados m1 prestar os serviços a que
se refere o artigo anterior deverão se
cadastrar no Gabinete Civil da PrefPitura
Municipal de Manaus, mediante requerimento
no qual rrenifesta concordância às condições estabelecidas neste Decreto.

