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modificar o programa de trabalho tais como: função, subfunção, programa e
ação o autor da emenda parlamentar individual, deverá remeter documento
formal com a devida solicitação de alteraçãoà Unidade Orçamentária que
tenha sido contemplada com emendas individuais para atendimento e ao
Órgão Central de Orçamento para conhecimento.
§1ºNo tocante à necessidade de alteração da codificação do órgão
superior pela codificação da unidade orçamentária, o autor da emenda
parlamentar individual, deverá adotar o procedimento descrito no caput deste
artigo.
§2ºO não cumprimento do disposto neste artigo, impossibilitará a
validação da emenda individual pelaunidade orçamentária que tenha sido
contemplada.
Art. 10. A omissão ou erro no cadastro dos ajustes, descritos neste
capítulo implicará indicação de impedimento de ordem técnica.
Art. 11. As condições para celebração do convênio ou contrato de
repasse deverão ser caracterizadas como obrigações a termo de
responsabilidade exclusiva do proponente, e não serão indicadas como
impedimento de ordem técnica para fins de cumprimento do prazo de que
trata o art. 9º desta Portaria.
Art. 12. A celebração de qualquer convênio, contrato de repasse,
termo de colaboração, termo de fomento ou termo de parceria com
organizações da sociedade civil dependerá do atendimento dos requisitos
exigidos pela legislação aplicável a cada tipo de instrumento, em especial o
constante da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei nº
9.790, de 23 de março de 1999 e Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
Art. 13. As alterações de que tratam este capítulo, deverão ser
realizadas antes da abertura do crédito orçamentário, não serápermitida
nenhuma alteração após o atendimento do referido crédito.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. A Secretaria Executiva de Orçamento, no âmbito das suas
competências, fará a coordenação e o acompanhamento do cumprimento dos
procedimentos descritos nesta Portaria, por meio de acesso irrestrito ao
sistema SIGO, promovendo inclusive as comunicações devidas aos
interessados.
Art. 15. O Departamento de Contabilidade Pública, no âmbito das
suas competências, fará a coordenação, acompanhamento eo
bloqueio/desbloqueio da execução orçamentária e financeira da emenda
parlamentar individual, por meio de acesso irrestrito ao sistema AFI,
promovendo inclusive atos normativos e comunicações aos interessados.
Art. 16. A Unidade Orçamentária a ser contemplada com a emenda
parlamentar individual, no âmbito de suas competências, será responsável
pela análise do que trata o art. 2º, VIII, desta Portaria.
Art. 17.A transferência obrigatória do Estado, para a execução de
emendas individuais de execução obrigatória, a Municípios, independerá da
adimplência do ente federativo destinatário, conforme art. 158, § 12, da
Constituição Estadual.
Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em
Manaus, 17 dejaneiro de 2019.
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

PORTARIA N° 0031/2019 – GSEFAZ
INSTITU Inovas classificações por
fonte de recursos/destinação de
recursos para o exercício de 2019
visando ao reforço de dotação
orçamentária aprovada na Lei
Orçamentária nº 4.745, de 31 de
dezembro de 2018 e em seus
créditos adicionais.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 47 da Lei 4.652, de 16 de
agosto de 2018, o qual prescreve que os subtítulos, as fontes de recursos e as
modalidades de aplicação aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais poderão ser modificados, justificadamente, para atender às
necessidades de execução.
CONSIDERANDO a necessidade de se fazer ajustes na classificação
por fonte de recursos/destinação de recursos para a correta codificação de
acordo com a origem das receitas.
CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a execução
orçamentária, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos.
CONSIDERANDO que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público prescreve que os recursos recebidos do FUNDEB devem ser
controlados separadamente por fonte/destinação de recursos.
R E S O L V E:

Art. 1º Institui nova classificação por fonte de recursos/destinação de
recursos sem modificar as finalidades das programações previstas na Lei
Orçamentária nº 4.745, de 31 de dezembro de 2018, conforme quadro abaixo:
FONTE

DESCRIÇÃO
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em
Manaus, 17 de janeiro de 2019.
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PORTARIA Nº 25/2019– PROGRAD/UEA
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o que determina no Art. 5º e Art. 13º da Resolução
10/2017-CONSUNIV, de 15/03/2017 que dispõe sobre revalidação de
diplomas de curso de graduação expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior;
RESOLVE: DESIGNAR os professores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Revalidação de Diploma Estrangeiro do Curso de Engenharia
Elétrica referente ao processo de nº 2018/00032086 de interesse do Sr. LUIS
BENIGNO CORRALES BARRIOS:
1 – Cláudio Gonçalves - Presidente
2- Jozias Parente de Oliveira – Membro
3 – Roberto Higino Pereira da Silva – Membro
II – ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão da análise.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. PRÓ-REITORIA DE
ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS
Manaus, 16 de janeiro de 2019.
KELLY CHRISTIANE SILVA DE SOUZA
Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UEA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PORTARIA Nº 038/2019–GR/UEA
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o processo n° 2018/00029761, do Programa de PósGraduação em Medicina Tropical;
CONSIDERANDO o Edital n° 006/2018 – GR/UEA
RESOLVE: DESIGNAR os membros abaixo relacionados para compor a
Comissão de Seleção referente ao ingresso do candidato CESAR CAMILO
PRADO SEPULVEDA no Curso de Doutorado em Doenças Tropicais e
Infecciosas, relativo ao ano acadêmico 2019:

N°
1
2
3
4

SERVIDOR
Prof. Dr. Rajendranath Ramasawmy
Prof. Dr. Vanderson de Souza Sampaio
Profa. Dra. Bárbara Aparecida Chaves
Profa. Dra. Vera Margarete Scarpassa

FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro externo

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. REITORIA DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de janeiro
de 2019.
CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
PORTARIA Nº 039/2019–GR/UEA
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o processo n° 2018/00029760, do Programa de PósGraduação em Medicina Tropical;
CONSIDERANDO o Edital n° 006/2018 – GR/UEA
RESOLVE: DESIGNAR os membros abaixo relacionados para compor a
Comissão de Seleção referente ao ingresso do candidato RODRIGO
MACIEL ALENCAR no Curso de Doutorado em Doenças Tropicais e
Infecciosas, relativo ao ano acadêmico 2019:

N°
1
2
3
4

SERVIDOR
Profa. Dra. Stefanie Costa Pinto Lopes
Prof. Dr. Allyson Guimarães da Costa
Profa. Dra. Bárbara Aparecida Chaves
Prof. Dr. Grafe Oliveira Pontes
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FUNÇÃO
Presidente
Membro
Membro
Membro externo

