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ATOS DA DIRETORA PRESIDENTE Resenhas das 
Portarias, referente ao mês de Dezembro/2016.

Publicada no Diário Oficial do Estado do dia, 30/12 p.  
9– Publicações Diversas.

294-CONCEDE, pelo período de três(03) meses, a partir 
de 01/12/2016 a 01/03/2017 Licença Especial da serv. 
Marli Bernardes da Silva  – Enfermeira, mat.nº197.514-
5A, ref. ao quinq. de 2008 a 2013, de acordo com  art.78 da 
Lei 1762 de 14.11.1986- Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado do Amazonas.
301-CONCEDE, pelo período de três(03) meses, a partir 
de 01/12/2016 a 01/03/2017 Licença Especial da serv. 
Creuzimar Barros dos Santos S. da Silva –Técnica de 
Patologia Clínica, mat.nº130.003-2A, ref. ao quinq. de 
2010 a 2015, de acordo com  art.78 da Lei 1762 de 
14.11.1986- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Amazonas. 
302-CONCEDE- com data retroativa de 06/12/2016 a 
06/03/2017 Licença Especial a serv. Maria Almada da 
Silva–Enfermeira, mat. nº011.195-3C, ref. ao qüinq. de 
1991 a 1996, de acordo com  art.78 da Lei 1762 de 
14.11.1986- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Amazonas.
303-CONCEDE, pelo período de três (03) meses, a partir 
de 02/01/2017 a 02/04/2017 Licença Especial da serv. 
Maria de Fátima Silva de Menezes - Auxiliar de 
Enfermagem, mat.nº104.157-6A, ref. ao quinq. de 2011 a 
2016, de acordo com  art.78 da Lei 1762 de 14.11.1986- 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do 
Amazonas
307-AUTORIZA, a averbação em ficha funcional do 
Tempo de Contribuição do serv. Antonio Waldeci Maia 
da Silva – Assistente Administrativo, mat. nº011.216-0A, 
ref. aos períodos de: 02/01/1979 a 03/03/1979– 
Laurentino Vidal Ramos; 05/03/1979 a 06/05/1993 – 
Instituto de Medicina Tropical de Manaus, totalizando o 
Te m p o  d e  C o n t r i b u i ç ã o  ( T C ) = ( 5 . 2 3 4 )  d i a s , 
correspondendo a (14)anos, 04 meses e 04 dias. 
309-AUTORIZA a cont. da Licença Especial da 
servidora Luiza Mara Regis Pedrosa, Téc. de Patologia, 
mat. nº055..264-0C,   pelo período de três(03) meses, no 
período de 22/12/2016 a 22/03/2017, ref. ao quinq. de 
2008 a 2013, de acordo com  art.78 da Lei 1762 de 
14.11.1986- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Amazonas.
Publicada no DOE de 01/12/2016, p. 10- Pub. Diversas

PORTARIA Nº00293/2016-GDP/FMT-HVD.

A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-
H V D ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i çõ es  l eg a i s  e ; 
CONSIDERANDO  o que consta no Processo  
nº004641/2016-FMT-HVD; CONSIDERANDO ainda, 
o autorizo do Senhor Governador do Estado, constante no 
referido Processo, juntamente com a autorização de 
viagem da Secretaria de Estado de Administração e 
Gestão. 
 
RESOLVE:

I – AUTORIZAR, a concessão de passagens aéreas e o 
pagamento de diárias para o colaborador Paulo Balbi da 
Coordenação de DST/AIDS/HV/Fundação de Medicina 
Tropical, no período de 04 a 11/12/2016  a fim   de   
participar    de atividades referentes ao Dia Mundial de 
Luta contra Aids, na cidade de Parintins/AM. Gabinete 
da Diretora Administrativa e Financeira da FMT-HVD, 
em Manaus, 30  de novembro de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Publicada no DOE de 05/12/2016, p. 13- Pub. 
Diversas

PORTARIA Nº00296/2016-GDP/FMT-HVD.

A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de 

Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-

H V D ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s  e ; 

CONSIDERANDO  o que consta no Processo  

nº004787/2016-FMT-HVD; CONSIDERANDO ainda, 

o autorizo do Senhor Governador do Estado, constante no 

referido Processo, juntamente com a autorização de 

viagem da Secretaria de Estado de Administração e 

Gestão. 

RESOLVE:

I – AUTORIZAR, a concessão de passagens aéreas no 

trecho Manaus/Tabatinga para a colaboradora: 

Francislangela Garcia Haidem da Coordenação de 

DST/AIDS/HV/Fundação de  Medicina Tropical, a fim de 
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participar de reunião de reprogramação das datas de 

atividades no âmbito do HIV/AIDS e HV, no dia 

07/12/2016.Gabinete da Diretora Administrativa e 

Financeira da FMT-HVD, em Manaus, 02 de dezembro de 

2016. 

PORTARIANº00297/2016- GDP/FMT-HVD.

DESIGNAR os servidores para função que específica. 
A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, no uso 
de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º 
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da 
execução dos contratos administrativos celebrados pelo 
Estado do Amazonas, por intermédio da Fundação de 
Medicina Tropical.
CONSIDERANDO ainda, o que consta no Memo 
Nº152/2016-GCC, datado de 05 de dezembro de 2016. 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR os servidores: Ercília Almeida Vieira – Gerente 
Administrativa, matrícula nº011.230-5ª e  Cláudia Catherine Mafra 
Bezerra, matrícula nº154.769-0A, como fiscais titulares, lotadas 
nesta Fundação de Medicina Tropical, para, a partir desta data e 
durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua 
substituição por outros servidores,  procederem à FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA  -  do Termo de Contrato nº0020/2016 - firmado entre o 
ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Fundação de 
Medicina Tropical e a Bento Martins de Souza, que tem como 
objeto:  o serviço de produção e distribuição de alimentação 
hospitalar e refeições para os servidores, pacientes e acompanhantes 
da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – FMT-

HVD,  com  vigência: 12(doze) meses: 01/12/2016 a 
30/11/2017.  

II- DETERMINAR que os referidos servidores adotem 
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos 
ajustes, observando em especial a Lei n.º 8.666/93, as 
instruções e normatizações internas estabelecidas por 
meio de portarias, circulares, instruções normativas, 
ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham à 
regular a matéria, inclusive. Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

I I I - C I E N T I F I Q U E - S E ,  C U M P R A - S E  E 
PUBLIQUE-SE. 

Publicada no DOE de 12/12/2016 – Publicações 
Diversas.

PORTARIA Nº00298/2016-GDP/FMT-HVD.

A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de 

Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-HVD, 

no uso de suas atribuições legais e; CONSIDERANDO o que 

cons ta  no  Processo   nº004895/2016-FMT-HVD. 

CONSIDERANDO ainda, o autorizo do Senhor Governador 

do Estado, constante no referido Processo, juntamente com a 

autorização de viagem da Secretaria de Estado de 

Administração e Gestão.
 
RESOLVE:

I – AUTORIZAR, o pagamento de diárias para a servidora: 

Marly Marques de Melo da Gerência de Malária desta 

Fundação de Medicina Tropical, que se deslocará aos 

municípios de Anajas, Oeiras, Cametá e Paragominas/PA, 

no período de 09 a 30/12/2016, a fim de participar de reunião 

com colaboradores para articulação e planejamento das 

atividades de coleta referente ao Projeto G6PD (Convênio 

797382/2013 Malária G6PD).

PORTARIANº00304/2016- GDP/FMT-HVD.

DESIGNAR os servidores para função que específica. 
A Diretora Administrativa e Financeira  da Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, no uso 
de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º 
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da 
execução dos contratos administrativos celebrados pelo 
Estado do Amazonas, por intermédio da Fundação de 
Medicina Tropical.
CONSIDERANDO ainda, o que consta no Memo 
Nº0148/2016-GCC, datado de 21 de dezembro de 2016. 
RESOLVE: 

I - DESIGNAR os servidores: Ercília Almeida Vieira – 
Gerente Administrativa, matrícula  nº011.230-5A, como 
fiscal titular   e Raimundo Monteiro de Araújo – 
Subgerente de Serviços Gerais, matrícula nº011.051-5ª 
como fiscal substituto, lotados nesta Fundação de 
Medicina Tropical, para, a partir desta data e durante toda 
a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua 
substituição por outros servidores,  procederem à 
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA  -  do Termo de Contrato 
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nº0015/2016  -  f i rmado entre o ESTADO DO 
AMAZONAS, por intermédio da Fundação de Medicina 
Tropical e a Empresa CLARO S/A, que tem como 
objeto:  Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal 
(smp) nas modalidades local e distância nacional (Idn), 
sendo o serviço disponibilizado para 06(seis) assinaturas e 
06(seis) aparelhos para Fundação de Medicina Tropical 
Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD,  com 
vigência de 12(doze) meses     no     período    de 
01/10/2016 a 30/09/2017. 

II- DETERMINAR que os referidos servidores adotem 
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos 
ajustes, observando em especial a Lei n.º 8.666/93, as 
instruções e normatizações internas estabelecidas por 
meio de portarias, circulares, instruções normativas, 
ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham à 
regular a matéria, inclusive. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. 
IV-CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 

PORTARIANº00304/2016- GDP/FMT-HVD.

DESIGNAR os servidores para função que específica. 
A Diretora Administrativa e Financeira  da Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, no uso 
de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n. º 
8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da 
execução dos contratos administrativos celebrados pelo 
Estado do Amazonas, por intermédio da Fundação de 
Medicina Tropical.
CONSIDERANDO ainda, o que consta no Memo 
Nº0148/2016-GCC, datado de 21 de dezembro de 2016. 

RESOLVE: 

I - DESIGNAR os servidores: Ercília Almeida Vieira – 
Gerente Administrativa, matrícula  nº011.230-5A, como 
fiscal titular   e Raimundo Monteiro de Araújo – 
Subgerente de Serviços Gerais, matrícula nº011.051-5ª 
como fiscal substituto, lotados nesta Fundação de 
Medicina Tropical, para, a partir desta data e    durante     
toda   a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua 
substituição por outros servidores,  procederem à 
FISCALIZAÇÃO TÉCNICA  -  do Termo de Contrato 
nº0015/2016  -  f i rmado entre  o ESTADO DO 
AMAZONAS, por intermédio da Fundação de Medicina 
Tropical e a Empresa CLARO S/A, que tem como 

objeto:  Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal 
(smp) nas modalidades local e distância nacional (Idn), 
sendo o serviço disponibilizado para 06(seis) assinaturas e 
06(seis) aparelhos para Fundação de Medicina Tropical 
Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD,  com 
vigência de 12(doze) meses no período de 01/10/2016 a 
30/09/2017. 
II- DETERMINAR que os referidos servidores adotem 
todos os procedimentos necessários à fiscalização dos 
ajustes, observando em especial a Lei n.º 8.666/93, as 
instruções e normatizações internas estabelecidas por 
meio de portarias, circulares, instruções normativas, 
ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham à 
regular a matéria, inclusive. Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

IV-CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE. 

PORTARIA Nº00305/2016-GDP/FMT-HVD.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE 
MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 
DOURADO, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº26.337, de 12 de 
dezembro de 2006;
CONSIDERANDO o que consta na declaração do 
Exercito Brasileiro, Hospital Militar da Área de Manaus, 
datado de 25 de novembro de 2016.    

R E S O L V E: 

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, de acordo com o 

Decreto nº26.337 de 12.12.2006, cap. III,  art. 4º, o 

afastamento do servidor  Manoel Ancelmo dos Santos – 

Médico desta Fundação, mat. nº199.044-6B, para  pretar 

apoio médico ao Hospital de Guanição de São Gabriel da 

Cachoeira/AM, no período de 11 a 21de dezembro de 

2016. 

II - CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-

SE.

PORTARIA Nº00308/2016-GDP/FMT-HVD.
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A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-
H V D ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s  e ; 
CONSIDERANDO  o que consta no Processo 
nº004924/2016-FMT-HVD;CONSIDERANDO ainda, 
o autorizo do Senhor Governador do Estado, constante no 
referido Processo, juntamente com a autorização de 
viagem da Secretaria de Estado de Administração e 
Gestão.
 
RESOLVE:

I – CONSIDERAR AUTORIZADO, a concessão de 
passagens fluviais no trecho Manaus/Manicoré/Manaus 
e o pagamento de diárias para os  colaboradores da 
Coordenação de DST/AIDS e HV/Fundação de Medicina 
Tropical, conforme abaixo, que    se    deslocarão a    
cidade      de Manicoré /AM, para participarem da Oficina 
e Ações de Prevenção as IST/HIV/AIDS/HV e Redução de 
Danos ao uso abusivo de álcool e outras drogas.
      NOME                                    PERÍODO 
.Evalcilene Costa dos Santos	 14/12 a 19/12/2016
.Juliana Correa dos Santos	  14/12 a 19/12/2016
.Marlucia Leite da Silva	  14/12 a 19/12 2016
.Almir Lúcio de Andrade Filho 14/12 a 19/12/2016 
.Terezinha de Almeida Sadamori 14/12 a 19/12/2016
.Emerita Monteiro de Oliveira  14/12 a 19/12/2016 
Gabinete da Diretora Administrativa e Financeira da 
Fundação de Medicina Tropical, em Manaus, 26 de 
dezembro de 2016.

Publicada no DOE de 12/12/2016 – Publicações 
Diversas.

PORTARIA Nº00311/2016-GDP/FMT-HVD.

A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE 
MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 
DOURADO, no uso das atr ibuições legais,  e 
CONSIDERANDO  o que consta no Processo 
nº004574/2016-FMT-HVD.
 
RESOLVE:

I – ANULAR, o Termo de Contrato nº43/2011, Cláusula 
Quinta – DA ANULAÇÃO, letra “D”, a contar de 
01/11/2016 - Prestação de Serviço por Tempo 
Determinado, da servidora Iris Glenda Reis do 
Nascimento – Técnico de Enfermagem, mat. nº185.847-

5C, admitida através da Portaria nº nº212/2011-GDP/FMT-
HVD,  
publicada no Diário Oficial do Estado, em 25/08/2011, p. 
5 – Poder Executivo.

II- CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-
SE.
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR 
HEITOR VIEIRA DOURADO, em Manaus, 28 de 
dezembro de 2016.

Endereço para correspondência: FMT-HVD- Av. Pedro Teixeira N.º 25 - Dom Pedro - CEP 69 040-000 - Fax (0XX92) 2127-3555 / 2127-3523

E-mail: gabinete@fmt.am.gov.br - Site: http://www.fmt.am.gov.br


