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DECRETO Nº 4.195, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 
 

DISPÕE sobre o Banco de Colaboradores da 
Escola de Serviço Público Municipal e 
Inclusão Socioeducacional e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência 

que lhe conferem os artigos 80, inc. II, 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município, 

 
CONSIDERANDO que é dever do Município proporcionar 

aos servidores oportunidades de crescimento profissional, por meio de 
programas de formação, aperfeiçoamento e reciclagem, na forma 
preconizada pelo art. 107 da Lei Orgânica do Município; 

 
CONSIDERANDO o disposto na lei nº 2.078, de 30 de 

dezembro de 2015; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 38, inciso I, alínea “a”, 

do Decreto nº 2.581, de 23 de outubro de 2013; 
 
CONSIDERANDO ainda os Princípios da Eficiência e da 

Publicidade da Administração Pública, insertos no art. 37, caput, da 
Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO o Parecer nº 424/2018 da Assessoria 

Técnica da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional; 
 
CONSIDERANDO o Parecer nº 472/2018 – PA/PGM, 

adotado pela Subprocuradora Geral do Município; 
 
CONSIDERANDO o teor do Comunicação Interna nº 

039/2018 – DETI/ESPI e o que consta nos autos do Processo                              
nº 2018/17108/17110/00016, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Banco de 
Colaboradores da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão 
Socioeducacional e tem a finalidade de cadastrar instrutores ou 
professores para atuar em atividades técnico-pedagógicas, nos  cursos 
de formação, aperfeiçoamento e capacitação destinados aos servidores 
públicos municipais, bolsistas dos Programas de Inclusão 
Socioeducacional geridos pela ESPI, agentes públicos e políticos. 

 

Parágrafo único. O Banco de Colaboradores funcionará 
em ambiente virtual no endereço eletrônico da Prefeitura de Manaus. 

 
Art. 2º Os profissionais cadastrados no Banco de que trata 

este Decreto poderão ser contratados para atuar como professor ou 
instrutor em cursos e palestras desenvolvidos pela Escola de Serviço 
Público Municipal e Inclusão Socioeducacional - ESPI. 

 

Parágrafo único. O cadastro não importará em vínculo 
com o serviço público e tampouco obrigará a contratação. 
 

Art. 3º A escolha do instrutor ou professor far-se-á 
mediante análise da formação acadêmica e da experiência profissional. 

Art. 4º Sempre que solicitado pela Administração, os 
profissionais apresentarão documentos comprobatórios das declarações 
emitidas quando por ocasião do cadastro. 

 
Art. 5º Fica revogado o Decreto de nº 2.721, de 17 de 

fevereiro de 2014. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 

Manaus, 30 de outubro de 2018. 

 
 
 

DECRETO Nº 4.196, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 
 

DISPÕE sobre normas gerais relativas à 
realização de Concurso Público no âmbito do 
Município de Manaus, e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no exercício da competência 

que lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de 
Manaus, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios, 

requisitos e demais condições para realização de Concursos Públicos; 
 
CONSIDERANDO o princípio da segregação de funções, 

corolário do princípio da moralidade administrativa, insculpido no artigo 
37, da Constituição Federal de 1988; 

 
CONSIDERANDO os ditames do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Manaus; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 105, da Lei 
Orgânica do Município de Manaus; 

 

CONSIDERANDO os dispositivos da Resolução nº 
04/1996, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que  
dispõe sobre a apreciação pelo Tribunal de Contas no Estado do 
Amazonas, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de 
pessoal; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inc. VI,  da Lei nº 
2.078 de 2015; 

 

CONSIDERANDO o parecer nº 70/2017 da Procuradoria 
de Pessoal/PGM, adotado pelo Subprocurador Geral do Município; 

 

CONSIDERANDO os despachos nº 206/2018 e                
nº 235/2018 da Assessoria Técnica da SEMAD; 
 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 4376/2018 – SEMAD 
e que consta nos autos do Processo nº 2017/16330/17175/00026, 


