ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.° 019 DE 15 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a regulamentação
da Lei Municipal 1.541/2014 e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, SEBASTIÃO
TORRES MADEIRA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo
disposto nos incisos V, VII e XXVII do art. 51 da Lei Orgânica do Município,

Art. 1o-Garantir:

I.

A valorização da expressão cultural dos diferentes indivíduos, grupos e
comunidades, mediante o estímulo à criação e a produção independentes, ao
consumo e a circulação de bens culturais e artísticos originários do Município,
valorizando recursos humanos e conteúdos locais;

II.

A preservação e apropriação pela comunidade do patrimônio cultural do
Município, em suas dimensões material e imaterial;

III.

A produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e
informadores de conhecimento, cultura e memória;

IV.

O pleno exercício dos direitos culturais e o livre acesso às fontes da cultura;

V.

A ampliação do acesso da população à fruição e à produção dos bens e
serviços culturais;

VI.

O desenvolvimento da economia da cultura local, permitindo a geração de
emprego, ocupação e renda;

VII.

A realização de atividades culturais afirmativas que busquem erradicar todas
as formas de discriminação e preconceito;

VIII.

A caracterização da relevância das atividades culturais de caráter inovador ou
experimental;
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IX.

O processo de formação, capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos
e para o desenvolvimento da produção e difusão cultural; e

X.

A valorização da diversidade cultural de Imperatriz.

Art. 2o - O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC constitui-se no principal
mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com
recursos destinados a programas, projetos e ações culturais, implementados de
forma descentralizada, e em regime de colaboração e co-financiamento com a União
e com o Governo do Estado do Maranhão.

Art. 3o - O Fundo Municipal de Cultura apoiará projetos culturais, assim
descritos:

I.

Música (prensagem e/ou gravação de Compact Disc - CD), destinando os
recursos necessários para apresentações em feiras, amostras, exposições e
similares;

II.

Literatura - Impressão de livro individual e/ou coletivo, que tenha como
conteúdo o universo dos contos, crônicas, poesias, lendas e fábulas;

III.

Artes Visuais e Plásticas (fotografia, pintura, gravura, escultura, artesanato e
audiovisual), para exposição, produção e oficinas.

IV.

Artes Cênicas (teatro, circo e dança), para montagem e/ou apresentação de
espetáculos;

V.

Culturas

Urbanas e Étnicas (hip-hop,

grafite, fanzines,

quadrinhos),

movimentos de cultura alternativa, movimento negro, movimento indígena e
patrimônio, para exposição, produção, oficinas, montagem de espetáculo,
apresentação e figurino;
VI.

Cultura Popular (blocos carnavalescos, quadrilhas juninas, danças populares e
grupos folclóricos), para exposição, produção, oficinas, montagem de
espetáculo, apresentação e figurino.

Parágrafo único - Ficam sujeitos a prestação de contas, para os devidos fins
de direito, todos àqueles que tiverem seus projetos contemplados com recursos do
Fundo Municipal de Cultura, nos termos da correspondente legislação.

Art. 4o - Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura - FMC
com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados,
incluídas a aquisição ou a locação de equipamentos e bens
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necessários ao cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar 5% (cinco
por cento) de suas receitas, observados o limite fixado anualmente por ato do
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC.

Art. 5o - O Fundo Municipal de Cultura financiará, até o limite de 100%, os
projetos culturais aprovados pela Fundação.

Parágrafo primeiro - Os contemplados ficam sujeitos a uma retribuição
(contrapartida) em favor do Município de Imperatriz, e será definida pela Fundação
Cultural de acordo com a natureza do respectivo projeto.
Parágrafo segundo - As pessoas jurídicas ou profissionais liberais, descritas
no art. 4o, alínea "c", em epígrafe, que tenham tributos a serem recolhidos ao

Município de Imperatriz e cujo valor não exceda a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que
estejam quites todas as suas obrigações fiscais, quando certificadas pela Fundação
Cultura atestando o efetivo apoio em projeto cultural aprovado por esta Fundação,
farão jus a dedução de até 50% do valor referenciado, na seguinte proporção:
VALOR REFERENCIADO

R$ 10.000,00 A R$7.000,00
R$6.999,99 A R$ 1.000,00

PERCENTUAL DE DEDUÇÃO
50%

30%

Art. 6o - É defeso a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Cultura na
construção ou conservação de bens móveis e imóveis, equipamentos e instrumentos
de trabalho.

Art. 7o - Os projetos apresentados a Fundação Cultural de Imperatriz deverão
ser selecionados a partir dos seguintes critérios:

I.

Avaliação das três dimensões culturais do projeto - simbólica, econômica e
social;

II.

Adequação orçamentária;

III.

Viabilidade de execução;

IV.

Capacidade técnico-operacional do proponente;

V.

Criatividade e inovação.
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Art. 8° - Fica criada,

no âmbito da

FCI, a Comissão Técnica de

Acompanhamento de Projetos, competindo-a proceder a pré-seleção de propostas
culturais.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correão à
conta dos recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

GABINETE

DO PREFEITO

MUNICIPAL

DE

IMPERATRIZ,

ESTADO

DO

MARANHÃO, EM 15 DE MAIO DE 2014, 193.° ANO DA INDEPENDÊNCIA E 126.°
DA REPÚBLICA.

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA

Prefeito de Imperatriz
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Curso gratuito de Facilitadores em Saúde
tem 120 vagas abertas para o Tocantins
(PALMAS-TO)
(PALMAS-TO) -- A
A SeSe
cretariado
cretaria do Desenvolvimento
Desenvolvimento

curso de
de aperfeiçoamento
Formação
Formação de Facilitadores de

los
Gualos de Araguatins (20),
(20), Guaraí (20).
raí
(20). Palmas
Palmas (40).
(40). Porto
Porto

citados
para desenvolverescitados para
desenvolver es
tratégias e processos de
de eduedu
tratégiase
cação permanente. O perío
do de inscrições se estende
até o dia 30 de maio, pela in

Econômico Ciência. Tecnolo

Educação em Saúde no To

Nacional (20) e Taguatinga

gia e Inovação (Sedecli). em
parceria com a Escola Naci
onal de Saúde Pública Sérgio
Arouca da Fundação Osval

cantins. O curso será oferta

(20).

do na modalidade Educação a
Distância (EaD), por meio do

Voltado para protissionais
com formação nas áreas de
Educação, Saúde e áreas a
afins, o curso tem o objetivo
de formar especialistas capa

do Cruz (Fiocruz), abriu ins

crições para 120 vagas no

Sistema Universidade Aberta

do Brasil (UAB). As vagas
estão distribuídas para os pó

ternet, na página da Fiocruz

inscrever
pode ser
inscrever pode
ser conferida
conferida
no
O candidatoprecicandidato preci
no Edital.
Edital.O
sa enviar, pelos Correios, os
documentos exigidos no edi
tal para o endereço: CEP:
21040-970 - CAIXA POS
TAL 35506 - Rio de JaneiroRJ. EAD/ENSP/Fiocruz. Cur

inscricao.ead.fiocruz.br/301.

. A relação de toda a docu
mentação necessária para se

so de Formação de Facilita
dores de Educação Perma

Araguaína dá início a etapa
regional dos J« »gos Estudantis

nente em Saúde, Processo

Seletivo para ALUNOS.
O Processo Seletivo será

por meio de análise de cur
rículo e o resultado final

Manoel Lllm«/S«duc

deve ser divulgado no dia 1
de julho, no site da Funda
ção Osvaldo Cruz. O curso
é gratuito e teta duração de

nove meses
meses com
com carga hoho
nove
rária
190 horas.
horas
rária de 190
UAB

A

UAB - Universidade

Aberta do Brasil é um progra
ma do MEC - Ministério da Edu

caçãocom o intuitode facilitaro
acesso ao ensino superior públi
co e gratuitopor meio de cursos
de graduaçãoa distância.O pro-

gramaédesenvolvido noTocan
tins pela Sedecti em parceria
com universidadespúblicase as
prefeituras das cidades onde
existem os Pólos de EaD - Edu

cação a Distância. (Jodevaldo
Pereira/ Sedecti)

ALUGA-SE 02 Pontos Comercial novinho cpm para mezanino.para escritório,lojasou consultório. Localprivilegia
do - Rua Alagoas, n" 516 em frente TV mirante.
TelefonesparaContatos:(99) 3072-4420e (99)8855-6514
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(Araguaína-TO) - O Ginásio Neblina, em
Araguaína, a 358 km de Palmas, foi palco na
noite desta quarta-feira, 14,da abertura de mais
uma etapa regional da 24° edição dos Jogos
Estudantis do Tocantins (Jets) e 1° Jogos Es
tudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets). Participam desta fase 814 alunos de 36
escolas públicas e privadas de Araguaína e 11
municípios da região.
Durante a solenidade, as equipes que parti

a minha escola e, desta vez,
trazer medalha", frisou.

cipam da regional foram apresentadasao som
da Banda do Colégio Santa Cruz e fizeram
apresentações de ginástica rítmica e dança. O
juramento dos Jogos foi conduzido pela aluna
do Colégio Estadual José Luis Siqueira, Kassia-Mickaelly Rodrigues, atleta de handebol.
"Jogueidois anos como goleira, e pela primei
ra vez vou participar na linha e espero vencer

Estado da Educação e Cul
tura (Seduc), responsável
pela coordenação dos Jogos,

novamente", afirmou a estudante que já ga
rantiu a melhor classificação na fase regional
por três anos.

ao

PAMELA SANTANA RÇ-CHA. Vaiu-,52B.30

cional e medalha nas Para-

limpíadas. É uma das maio
res regionais do estado, com
alto nível técnico", ressaltou
a técnica da Secretaria de

Heliane Pereira.

Imperatriz-Ma. «5 da Mato de 20H.

A etapa dos Jogos em Ara
guaína segue até o próximo
domingo, 18, com partidas e
provas nos Ginásios Neblina
e São João, na pista do
ITPAC e na AABB.Nesta

fase, serão classificados os
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COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO
AVISO l)E LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI. N" 1)47/2014

OBJBTO: Aquisiçiin de maieriíil de consumo • hiis ouno òirnisciiis.

modalidades futsal, vôlei,

Vicente José Vieira, Lenir Flores Guimarães,

vôlei de praia, atletismo, xa

calças jcans adulio e infunlil, shortes c m;ilhíie tecidos e miilhii.v para mcmter
as necessidades da SEDtS c w:us Programas Sociais. ABKRTURA: 0.1 de

quarta colocada em atletismo na ultimaediçãtj
nacional dos Jogos Estudantis. "Eu.tive uma
boa participação no ano passado e agora es
pero fazer o meu melhor para representar bem

drez, tênis de mesa e han

MAN'3B2

junho de 2014 às 09:íX) horas. TIPO D£ LICITAÇÃO: Menor Preço Por
liem. BNDEREÇO: Rua Dom Cesário, n" .160- Três Podercs - Imperatriz. -

debol. Os Jogos Estudantis
do Tocantins conta com o.

apoio da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros.
Homenagem

•

Durante a abertura dos Jo

Pronto Socorro Clínico e Cardiológíco

gos em Araguaína, estudan
tes, professores e toda a co
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munidade acadêmica fizeram
um minuto de silêncio em ho

Cardiologia •Clínica Médica
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surpresa, no ano passado
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melhores atletas e times nas
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"Araguaína é sempre uma

O ritual olímpico, de acendimento da tocha,
foi leito pela aluna da Escola Estadual.Prof.

Tk. Çjtomix Sanm SintÒet>
um i*>»T(ft

e CartCio. a meu caigo. a

te Oi 1'tuios «baixo relacion»rjot para seram prolasia

'Moeclives iMponsàv*'». ficando ri« logo netKicados p

menagem às vítimas do aci
dente de trânsito envolvendo

Residência Médica noHospital dos

um veículo do transporte es

Servidores do EstadoRiode Janeiro

colar no último dia seis. Os
estudantes da rede estadual
Matheus Dias da Costa, Alan_
Carlos Souza Costa e Norana da Silva Santos não resis

Curso de Cardiologia na Clínica Quirón,
Barcelona-Espanha
RuaParaíba,762 • Imperatriz• MA
Fone: 35240 487

tiram aos ferimentos causa

dos pela batida e morreram.
(Elisa Lopes / Seduc)
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MA.OBTBNÇÂO DO EDITAL: O Edilal e seus ane*o,s estãoa%dispasicão
dos interessados, no horário das 13:00 às 19:00 horas, na Comissão Perma

nente de Licitação • CPL, siluada à Rua Dom Cesário. n" 360 - Três Podercs
-'Imperatriz • MA - para consulta gratuila. ou podem ser obtidos através do
site www.imperatriz.ma.gov.hr. Denise Magalhães Brige - Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Aquisição eventual e futura de Material de Consumo • Proces
samento de Dados (cartuchos de lima e tonncr) e Material de Expediente

(Papcl'A4) - SBAMO. ABERTURA: 03 de junho de 2014 às 15:00 horas
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por liem. ENDEREÇO: Rim Dom
Cesário, n" 360 - Trts Podercs - Imperatriz. - MA. OBTENÇÃO DO EDI
TAL: O Edital e seus anexos eslào a disposição dos interessados, no horário
das 13:00 ãs 19:00 horas, na Comissão Permanente de Licitação - CPL.
siluada h Rua Dom Cesário, n" 360 - Três Podercs • Imperatriz - MA - para

consulta gratuita, ou podem ser obtidos através do site
www.imperalriz.ma.gov.br. Denise Magalhães Brige - Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 059/2014

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de
limpeza e de higiene pessoal - SEMED. ABERTURA: 04 de junhode 2014às
09:00 horas. TIPO DE LICITAÇÃO; Menor Preço Por liem. ENDEREÇO:
Rua DomCesário, n" 360 - Trfis Podercs - Imperatriz • MA. OBTENÇÃO
DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados, no
horário das 13:00 às 19:00 horas, na Comissão Permanente de Licitação -

CPL, situada à Rua Dom Cesário. n" 360 - Trôs Podercs - Imperatriz - MA •
tntWMWWB» MUJMWOMHMWniMU

Antônio Rodrigues

Silva Filho

para consulta graluila. ou podem ser ohlidos airavcs do siie
www.impcralriz.ma.gov.br. Denise Magalhães Brige - Presidenteda CPL.
PREFEITURA MUN1CIPALDE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DK LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 018/2014
OBJETO: Contratação de serviço de consultoria especializada para ela

mmmii do nfiFfiTq humoml de nPiiuTwt m*oo do
•MUWfck W MM MMOOt MM. IB'*HO DA WfWHOÍMCI* I W

boração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - SEPLUMA. ABERTURA: 05 de junho de 2014 às 09:00 horas. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor Preço Global. ENDEREÇO: Rua Dom Cesário.^360 Três Podercs - Imperatriz- MA.OBTENÇÃO DOEDITAL: O Edital e seus
anexosestão a disposição dos interessados, no horário das 13:00 às 19:00, na

RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1690 - CENTRO
(Entraru«t Mal.HwmMd» Fwittca «SanlamlfiConaunl)

Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada à Rua Dom Cesário, 360

- Trôs Poderes• Imperatriz- MA. Onde poderão ser consultados gratuitam*ntcou obtidos mediante o pagamento no valorde RS 20,00(vinte reais)
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através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. Denise Magalhães
Brige - Presidente da CPL.

