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IV- Esta portaria opera os efeitos a contar de sua 
publicação. 
 

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

Manaus, 01 de julho de 2021. 

 
 
 
 

EXTRATO 
 
1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços 
nº 004/2021 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 01.07.2021. 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa 
ANGELUS LOCAÇÕES LTDA - EPP. 
3. OBJETO: o serviço de locação de equipamentos, e contratação de 
serviços necessários para realização de eventos e ações coordenadas e 
apoiadas por esta MANAUSCULT, utilizando Ata de Registro de Preço 
nº 008/2021-5, resultante do Pregão Eletrônico nº 0005/21 – CLDE/AM – 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  ITEM: 21 (514714) - Serviço 
de Manutenção de Grupo Gerador. Unidade: Diária. Quantidade: 10. Preço 
unitário registrado: R$ 4.900,00 (quatro mil novecentos reais), ITEM: 23 
(514715)- Serviço de Locação de Tenda. Unidade: M²/Diária. Quantidade: 
500. Preço unitário registrado: R$ 15,00 (quinze reais). ITEM: 24 (500793) - 
Serviço de Locação de Banheiros Químicos. Unidade: Diária. Quantidade: 
100. Preço unitário registrado: R$ 119,00 (cento e dezenove reais). ITEM: 
28 (514717) - Serviço de Locação de Tablado. Unidade: Metro 
Linear/Diária. Quantidade: 250. Preço unitário registrado: R$ 30,00 (trinta 
reais), conforme especificações constantes no Termo de Referência do 
Pregão Eletrônico nº 0005/21 – CLDE/AM e Ata de Registro de Preço 
nº 008/2021-5, nos termos e justificativas constantes nos autos. 
4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a 
quantia de R$75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais), de 
acordo com os documentos que integram este Contrato. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente 
contrato foram empenhadas sob o nº 2021NE00229 de 24/06/2021, 
empenho tipo 09, relativo a despesas normais, no valor de R$ 75.900,00 
(setenta e cinco mil e novecentos reais), sob a rubrica orçamentária: 
Programa Trabalho nº 13.392.0084.2122.0000 – Apoio aos Eventos 
Festivos e de Manifestação Popular realizados na Cidade de Manaus, 
Fonte Recurso 01000000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa: 
33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências, conforme 
as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.. 
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato tem fundamento na Lei 
nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.826, de 18 de 
maio de 2020, Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº 05/2021, Termo de 
Homologação do Pregão Eletrônico nº 00005/2021 (SRP), Ata de 
Realização do Pregão Eletrônico nº 0005/2021 (SRP), Parecer Jurídico 
nº 028/2021 – Projur/Manauscult, datado de 21/06/2021, Despacho 
autorizativo do Diretor Presidente desta Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT, às fls. 03, nos termos e 
justificativas constantes no processo nº 2021.23000.23037.0.008432. 
7. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da assinatura do contrato e poderá chegar ao seu termo 
final com a execução total do objeto do contrato e a consequente 
liquidação da despesa. 
 

Manaus, 01 de julho de 2021. 

 

CONSELHO  MUNICIPAL  DE  CULTURA 

 
 

PORTARIA Nº 021/2021 – FMC/CONCULTURA 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CULTURA, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 
06 de janeiro de 2021. 

 
CONSIDERANDO, a Lei nº 710, de 03 de setembro de 

2003, que instituiu o Conselho Municipal de Cultura, bem como as 
alterações introduzidas pela Lei nº 1.776, de 01 de outubro de 2013. 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de compor o Conselho 

Municipal de Cultura, conforme o disposto no Decreto de 18 de setembro 
de 2019. 

 
RESOLVE: 

 
Tornar público para o conhecimento dos interessados o 

Edital de Convocação para Eleição dos representantes da Sociedade 
Civil que irão compor o Conselho Municipal de Cultura no biênio 2021-
2023. 
 
1. DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 
 
1.1 – A eleição de cada cadeira ocorrerá sob a coordenação do 
Conselho Municipal de Cultura, conforme estabelecido nos termos 
fixados neste edital. 
1.2 – A eleição para cada cadeira de representação da Sociedade Civil 
acontecerá no dia 02 de setembro de 2021 das 09:00h às 17:00h, na 
sede Conselho Municipal de Cultura, localizado na Av. Sete de 
Setembro, s/n, Praça Dom Pedro, 2 Centro. 
1.3 – As eleições ocorrerão mediante voto único, livre, sigiloso, 
intransferível, não sendo aceito voto por procuração, devendo o eleitor 
votar, em qualquer um dos candidatos habilitados, de acordo com o 
segmento no qual tenha realizado sua inscrição on-line. 
1.4 – Somente serão aclamados vencedores aqueles que obtiverem o 
maior número de votos dentro da categoria a que concorreram e que 
atingirem o coeficiente eleitoral mínimo. 
1.5 – Fica estabelecido o coeficiente eleitoral mínimo de 5% (cinco por 
cento) de todos os votos válidos por segmento como condicionante para 
vencer o pleito, devendo-se seguir a seguinte fórmula: votos mínimos 
necessários = total de votos válidos por segmento x 5%. 
1.6 – Considera-se voto válido todo aquele efetuado pelos eleitores 
habilitados, descontados os votos em branco e nulo. Os votos serão 
realizados de forma manual, em cédula própria, no dia da eleição, e não 
poderão conter rasuras. 
1.7 – O candidato que não obtiver o percentual mínimo de votos 
necessários, estabelecidos pelo coeficiente que trata o item 1.5, não 
será aclamado como vencedor. 
1.8 – Só será admitido um vencedor por cadeira representativa, sendo 
eleito para titular da cadeira aquele que obtiver maior quantidade de 
votos, respeitado o coeficiente eleitoral. 
1.9 – O candidato vencido de segunda maior votação em sua respectiva 
categoria assumirá a suplência da mesma e não terá observado o 
coeficiente eleitoral mínimo de que trata o item 1.5. 
1.10 – Em caso de empate de votos, lograr-se-á vencedor o candidato 
que tiver comprovadamente maior tempo de atuação no seu segmento 
cultural. 
1.11 – Ocorrendo a insuficiência de votos, em razão do coeficiente 
eleitoral, ou ausência de candidatos aptos a concorrer a algum dos 
assentos aqui disputados, a cadeira da representação cultural restará 
vaga, sendo declarada como tal pelo Presidente do Conselho Municipal 
de Cultura, e caberá ao mesmo a indicação de uma lista tríplice de 
nomes de expoente representação cultural na cidade de Manaus, como 
sugestão, ao chefe do executivo para nomeação da cadeira vacante. 
1.12 – Os eleitores deverão se apresentar no dia e hora marcados para 
a eleição portando documento oficial de identificação com foto, sendo 
vedada a apresentação de carteiras de identificação funcional. Somente 
poderá votar o eleitor previamente inscrito e habilitado como tal 
consoante item 3.1 e seguintes deste edital e, que obedeça às medidas 
sanitárias contra a pandemia do covid-19. 



 

Manaus, terça-feira, 06 de julho de 2021 
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1.13 – Os candidatos interessados em participar do pleito eleitoral 
devem efetuar sua inscrição por meio de formulário on-line, no período 
descrito no item 3.1 deste edital. Os candidatos também tem direito a 
voto, e devem especificar no formulário sua condição de candidato e 
eleitor. Cada candidato poderá concorrer a somente um segmento 
cultural, sendo vedada a candidatura a mais de uma cadeira. 
Parágrafo único: Caso seja identificada a inscrição como candidato em 
mais de uma categoria, este Conselho considerará válida somente a 
última inscrição, invalidando as anteriores. 
1.14 – Poderão candidatar-se ao cargo de Conselheiro somente os 
maiores de 18 (dezoito) anos até o dia da inscrição. A habilitação para 
eleitores será permitida para aqueles maiores de 16 (dezesseis) anos a 
contar da data determinada no item 3.1 deste instrumento. 
1.15 – Não poderão concorrer à reeleição os atuais Conselheiros ou 
seus parentes em linha reta e os parentes colaterais até o terceiro grau 
no segmento a que pertencer o conselheiro no exercício do cargo. 
1.16 – A Comissão Eleitoral será composta por cinco membros indicados 
pelo Diretor-Presidente da Manauscult e pertencente aos seus quadros 
funcionais e ao quadro funcional do Conselho Municipal de Cultura, a 
quem caberá totais poderes de decisão sobre o pleito, devendo ser 
endereçado a ela as eventuais impugnações constantes dos atos oficiais 
descritos neste edital, sendo também competente para dirimir casos 
omissos não previstos neste edital. 
1.17 – Encerrada a votação, será lavrada em ata, que constará a 
contagem dos votos e sua apuração, bem como relação anexa com 
nomes e assinaturas dos eleitores e dos candidatos que tiverem 
participado do pleito. 
 
2.  DAS VAGAS 
 
2.1 – As vagas para os membros da sociedade civil, visando a nova 
composição do Conselho Municipal de Cultura, serão preenchidas 
conforme o Decreto n°. 3.714, de 06 de junho de 2017, composto pelos 
seguintes seguimentos culturais: 
 

Segmentos da Sociedade Civil 
VAGAS 

Titular Suplente 
Teatro e Circo 01 01 
Dança 01 01 
Música 01 01 
Artes Visuais 01 01 
Literatura 01 01 
Áudio Visual 01 01 
Cultura Étnica 01 01 
Cultura Popular 01 01 

 
2.2 – Considera-se como pretenso habilitado a eleitor e/ou candidato às 
cadeiras de Teatro e Circo, Música, Dança, Literatura, Áudio Visual, os 
indivíduos que sejam reconhecidos como pertencentes ao sistema 
produtivo, com no mínimo três anos de atuação comprovada no seu 
segmento, mediante documentos apresentados de acordo com o 
item 3.4 e suas respectivas alíneas, podendo realizar a inscrição, atores, 
escritores, editores, diretores de espetáculos, professores, militantes das 
artes circenses, figurinistas, produtores, cineastas e técnicos. 
2.3 – Considera-se como pretenso habilitado a eleitor e/ou candidato 
para a cadeira de Artes Visuais, os indivíduos que sejam reconhecidos 
como pertencentes ao sistema produtivo, com no mínimo três anos de 
atuação comprovada no seu segmento, mediante documentos 
apresentados de acordo com o item 3.4 e suas respectivas alíneas, 
pertencentes ao sistema produtivo de Artes Visuais, atuando nas áreas 
de pintura, desenho, gravura, fotografia, escultura, web design, 
decoração e paisagismo. 
2.4 – Considera-se como pretenso habilitado a eleitor e/ou candidato 
para a cadeira de Cultura Étnica os indivíduos pertencentes às matrizes 
étnicas que formaram a nacionalidade brasileira, membros de povos e 
comunidades Tradicionais reconhecidos como grupos culturais, e que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, ancestral e econômica, que utilizam conhecimento, 
inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição, e que são 
reconhecidos pelo coletivo (entidades, grupos sociais, e outros). Podem 
pleitear a habilitação, indivíduos que se reconheçam como indígenas, 
mestiços, populações ribeirinhas, italianos, etnias judaicas e árabes, 
japoneses e demais imigrantes. 
2.5 – Considera-se como pretenso habilitado a eleitor e/ou candidato 
para a cadeira de Cultura Popular os indivíduos que sejam reconhecidos 
como pertencentes ao sistema produtivo, com no mínimo três anos de 
atuação comprovada no seu segmento, mediante documentos 

apresentados de acordo com o item 3.4 e suas respectivas alíneas, 
pertencentes ao sistema produtivo de atividades ligadas às tradições 
transmitidas em gerações, coletivamente ou individualmente, que 
realizam em suas comunidades as danças, canções, lendas, contos, 
jogos, religiosidades, brincadeiras infantis, mitos, idiomas e dialetos, 
artesanatos e folguedos, preservando a identidade imaterial de um povo. 
2.6 – Por indivíduos que “sejam reconhecidos como pertencentes ao 
sistema produtivo” entendem-se como sendo todos aqueles que atuam 
como membros produtores das atividades aqui relacionadas, 
devidamente comprovado. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 – Os eleitores e candidatos deverão efetuar suas inscrições de 08h 
do dia 12 de julho de 2021, até as 23h59 do dia 23 de julho de 2021, 
através de formulário on-line, disponível no link: 
https://forms.gle/iYiSGBc4a9mLLP4e6; 
3.2 – Aos candidatos sem acesso à internet, o Conselho Municipal de 
Cultura disponibilizará um terminal para inscrições on-line em sua sede, 
cujo endereço está descrito no item 1.2; 
3.3 – Não será aceita nenhuma inscrição protocolada fisicamente no 
Conselho Municipal de Cultura ou recebida via postal; 
3.4 – Além do preenchimento do formulário on-line, os eleitores deverão 
anexar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 
Cópia legível do documento oficial de identificação que contenha 
fotografia, em formato PDF; 
Cópia de comprovante de endereço ou declaração que comprove sua 
residência na cidade de Manaus, em formato PDF; 
Portfólio que comprove sua atuação por no mínimo três anos na área 
artística ou nas áreas de atuação determinadas nos itens 2.2 a 2.5 deste 
edital, como matérias de jornais, declarações emitidas por instituições 
públicas ou privadas, certificados, entrevistas e outros que atestem, 
efetivamente, a realização de suas atividades na área indicada. 
3.5 – Os candidatos deverão anexar, no preenchimento do formulário 
on-line, os seguintes documentos: 
a) Cópia do documento oficial de identificação que contenha fotografia, 
em formato PDF; 
b) Cópia de comprovante de endereço ou declaração que comprove sua 
residência na cidade de Manaus, em formato PDF; 
c) Portfólio que comprove sua atuação por no mínimo três anos na  
área artística ou nas áreas de atuação determinadas nos itens 2.2 a 2.5 
deste edital, como matérias de jornais, declarações emitidas por 
instituições públicas ou privadas, certificados, entrevistas e outros  
que atestem, efetivamente, a realização de suas atividades na área 
indicada; 
d) Certidão de Antecedentes Criminais (Estadual e Federal) expedida 
por Cartório Criminal da Justiça Estadual e da Justiça Federal; 
e) Certidão Eleitoral; 
f) Certificado de Regularidade do Serviço Militar - CAM (somente 
homens); 
g) Foto atualizada, com fundo neutro, em formato (bitmap, jpeg ou pdf) 
livres para manipulação e inclusão nos arquivos do Conselho Municipal 
de Cultura. 
3.6 – Caso o interessado apresente documentação incompleta, ou ainda 
que venha a infringir, errar, omitir ou não realizar qualquer das 
exigências aqui estabelecida, terá invalidado seu registro de candidatura 
ou habilitação como eleitor. 
3.7 – Não será permitido a ninguém, eleitor ou candidato, exercer o voto 
se não estiver habilitado previamente para tal nos moldes descritos 
acima, nem tão pouco se permitirá adendo ou retificação de documento 
ou informações após o ato de inscrição. 
3.8 – A conferência e a análise dos documentos acima especificados 
serão realizadas pela Comissão Eleitoral entre os dias 19 e 23 de julho 
de 2021. Verificada a regularidade da documentação apresentada, a 
inscrição será confirmada, e o candidato e/ou o eleitor estará habilitado 
para o pleito. Em caso diverso, o eleitor ou candidato/eleitora terá sua 
candidatura ou habilitação indeferida, cabendo recurso conforme o prazo 
estabelecido no item 4.2. 
3.9 – As informações constantes neste item possuem caráter 
informativo, sendo o pleno funcionamento dos sítios eletrônicos de 
responsabilidade única e exclusiva dos órgãos emitentes. As certidões 
que não puderem ser acessadas por meio eletrônico devem ser emitidas 
de forma presencial na sede dos órgãos emitentes. Algumas certidões 
de que trata o item 3.5, alíneas “d” a “f” podem ser encontradas nos 
seguintes sítios eletrônicos: 
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http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ 
http://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral 
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-
negativa. 
 
4. DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
4.1 – A comissão eleitoral será constituída por 05 (cinco) servidores 
pertencentes aos quadros da ManausCult, previamente constituídos por 
meio de Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município, em até 1 
(um) dia útil a contar da data da publicação deste Edital. 
4.2 – A comissão eleitoral é soberana em suas decisões e atos, cabendo 
um único recurso de reconsideração à mesma no prazo de 03 (três) dias 
úteis a contar da publicação do ato oficial. 
4.3 – Os recursos deverão ser enviados para o endereço de e-mail 
planejamento.concultura@gmail.com, respeitados os prazos legais 
estipulados neste Edital. 
4.4 – As decisões da Comissão Eleitoral como um todo serão tornadas 
públicas mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
4.5 – Caberá à comissão eleitoral fiscalizar e acompanhar todo o 
processo eleitoral. 
 
5. DOS PRAZOS E DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Prazo para inscrições 12/07/2021 a 23/07/2021 
Análise dos documentos 23/07/2021 a 04/08/2021 
Publicação preliminar da lista de eleitores e 
candidatos habilitados 06/08/2021 

Prazo para recursos 03 (três) dias a contar da publicação do ato oficial 
Publicação da lista final dos eleitores e candidatos 
habilitados 13/08/2021 

Eleições 02/09/2021 
Publicação preliminar do resultado das eleições 07/09/2021 
Prazo para recursos 03 (três) dias a contar da publicação do ato oficial 
Publicação do resultado final das eleições Até 17/09/2021 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 – O Conselho Municipal de Cultura e a Comissão Eleitoral 
constituída para o fim aqui tratado dará publicidade de todos os seus 
atos oficiais por meio do Diário Oficial do Município, podendo também, 
publicar em seu sitio eletrônico todos os atos que julgue necessário, não 
substituindo, entretanto, a forma oficial de publicação em Diário Oficial. 
6.2 – O prazo para impetração de recursos de atos oficiais relacionados 
ao pleito eleitoral será de 03 (três) dias úteis, iniciando o prazo no dia da 
publicação do ato oficial no Diário Oficial do Município. Computar-se-ão 
os 03 (três) dias excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 
6.3 – Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
subsequente se o vencimento de prazo cair em feriado ou dia não útil. 
6.4 – Dos atos oficiais caberá impugnação no prazo estabelecido no 
edital direcionado à Comissão Eleitoral. As decisões da Comissão 
Eleitoral observam o item 4.2 deste edital. 
6.5 – Considera-se ato oficial todo aquele subscrito pelo Presidente do 
Conselho Municipal de Cultura ou pelo Presidente da Comissão Eleitoral 
instituída, publicado no Diário Oficial do Município, com poder 
decisório/resolutivo e que tenham correlação direta ou indireta com o 
pleito eleitoral aqui tratado, excetuando-se atos meramente informativos. 
6.7 – Os atos oficiais cessam com a publicação do resultado final das 
eleições e consequente relação dos vencedores no Diário Oficial do 
Município. 
6.8 – Encerrado o processo eleitoral, o Conselho Municipal de Cultura 
encaminhará ao Prefeito de Manaus, no prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis, a relação dos candidatos eleitos e homologação para nomeação 
oficial em suas respectivas cadeiras. 
 

Manaus, 06 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO  DE  APOIO  AO 
IDOSO  “DOUTOR THOMAS” 

 
 

PORTARIA Nº - 034/2021 
 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
AO IDOSO DR. THOMAS, no exercício das atribuições e competências 
que lhe confere o Artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, e o Decreto Municipal de 1º de janeiro de 2021 e, 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, 

que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 
CONSIDERANDO a portaria nº 023 – DGPRH/FDT de 15 

de junho de 2020, que constituiu a Comissão do Edital de Chamamento 
Público Emergencial para contratação temporária de profissionais, 
publicada no DOM edição 4861, de 16/06/2020; 

 
CONSIDERANDO o Edital nº 001/2020 publicado no DOM 

edição nº 4862, de 17 de junho de 2020, sobre a realização do 
Chamamento Público Emergencial para contratação de pessoal por 
tempo determinado nas funções: Médico Geriatra e Fisioterapeuta; 
 

CONSIDERANDO o Memorando nº 0188/2021-DSSI/FDT, 
que solicita a manutenção dos Médicos Geriatras e dos Fisioterapeutas; 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo 

nº 2021.27000.27003.0.000489; 
 
CONSIDERANDO a efetiva necessidade de prorrogação 

dos prazos dos contratos temporários dos profissionais Médico Geriatra 
e Fisioterapeutas, para atender as necessidades da Fundação de Apoio 
ao Idoso “Dr. Thomas” 
 

RESOLVE: 
 

PRORROGAR por 6 (seis) meses os Termos de Contrato 
da Prestação de Serviços de Pessoal por Tempo Determinado, sob o 
Regime de Direito Administrativo-RDA dos servidores listados no 
ANEXO ÚNICO, a contar das datas especificadas no referido anexo. 
 

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

MANAUS - AM, 06 DE JULHO DE 2021. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Função: Médico Geriatra 
NOME Matrícula Início Término 

1 Maurício Andrei Ruiz del Aguila 136.499-5 A 1º.07.2021 03.01.2022 
 

Função: Fisioterapeuta 
NOME Matrícula Início Término 

1 Bianca Paiva Maia Primo 136.301-8 B 1º.07.2021 03.01.2022 
2 Giselle de Melo Barreto 136.302-6 B 1º.07.2021 03.01.2022 
3 Priscila de Oliveira Paiva 136.310-7 A 1º.07.2021 03.01.2022 
4 Camila de Souza Lopes 136.299-2 B 1º.07.2021 03.01.2022 
5 Rogério Rudson Passos do Nascimento 136.312-3 A 1º.07.2021 03.01.2022 
6 Denílson da Silva Veras 136.311-5 A 1º.07.2021 03.01.2022 
7 Joaquim de Azevedo Machado Júnior 136.309-3 A 1º.07.2021 03.01.2022 

 
 
 

EXTRATO 
 
1 – ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
por tempo determinado sob Regime de Direito Administrativo; 
2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Fundação de 
Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”. 
3. CONTRATADOS: Servidores abaixo relacionados; 


