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RECOMENDAÇÃO Nº 010/2020-GDPG/DPE/AM 

RECOMENDAÇÃO. COMPLEXO 
TURÍSTICO DA PONTA NEGRA. 
INTERDIÇÃO. FISCALIZAÇÃO.  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, instituição permanente, essen-

cial à função jurisdicional do Estado, sendo expressão e 

instrumento do regime democrático, na dicção do art. 134 

da Constituição da República, por meio da DEFENSORIA 

PÚBLICA GERAL, no exercício das atribuições constitu-

cional e legais que lhes são conferidas pelos arts. 5º, in-

ciso LXXIV, e 134, da Constituição Federal, e art. 4º, inci-

sos II e XI, da Lei Complementar nº 80/94,  

CONSIDERANDO que a Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas tem por função assegurar, 

de forma integral e gratuita, a promoção dos direitos hu-

manos, por meio de assistência jurídica e da defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos indivi-

duais e coletivos, aos necessitados;  

CONSIDERANDO que, em 11 de março 

de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) qualifi-

cou o surto do novo Coronavírus (COVID-19) como pan-

demia1; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 

13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrenta-

                                                      
1 Disponível em: https://bit.ly/37uEOKY 

mento de emergência de saúde pública de importância in-

ternacional decorrente do Coronavírus, que reafirma me-

didas em consonância com o pleno respeito à dignidade, 

aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das 

pessoas, e atribui ao Ministério da Saúde a competência 

para regulamentar a lei de enfrentamento da emergência 

de saúde pública; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergên-

cia em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

nos termos da Portaria no 188 do Ministério da Saúde, 

de 3 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO a declaração de Emergên-

cia em Saúde Pública em âmbito estadual através do 

Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020;  

CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 

42.100, de 23 de março de 2020, que declara Estado de 

Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, 

em razão da grave crise de saúde pública decorrente da 

pandemia da COVID-19, e suas repercussões nas finan-

ças públicas do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 

42.330, de 28 de maio de 2020, que apresenta um cro-

https://bit.ly/37uEOKY


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.286 Pág. 2/4 

 

 

 

 

nograma de retomada das atividades do Estado e rea-

bertura de parques, praças e demais espaços públicos, 

em razão do achatamento da curva de contaminação na 

capital;  

CONSIDERANDO a reabertura do Complexo 

Turístico da Ponta Negra, com liberação da praia e do 

espaço para passeio, sob a observâncias das medidas 

de segurança impostas pela Prefeitura de Manaus;  

CONSIDERANDO a Lei n.º 2.643, de 30 de ju-

lho de 2020, que torna obrigatório o uso de máscara de 

proteção nos espaços públicos e privados em Manaus, 

sob pena de multa no valor de uma Unidade Fiscal do 

Município;  

CONSIDERANDO as diversas notícias veicula-

das em canais de comunicação sobre a superlotação, e 

estado de aglomeração e inobservância das normas de 

segurança no Complexo Turístico2; 

CONSIDERANDO que o Decreto n.º 42.193, 

de 15 de abril de 2020, declarou Estado de Calamidade 

Pública por 180 (cento e oitenta) dias, e que, portanto, o 

                                                      
2 Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2020/07/19/ponta-negra-em-manaus-tem-domingo-lotado-e-

flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19.ghtml 

https://agoraamazonas.com/novo-normal-ponta-negra-fica-lo-

tada-neste-domingo/ 

https://portalamazonia.com/noticias/ponta-negra-tem-domingo-

lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19-

em-manaus 

Amazonas ainda enfrenta um estado de calamidade;  

CONSIDERANDO a necessidade de observar 

os protocolos de segurança, notadamente no que se re-

fere ao distanciamento social e ao uso de máscaras, a 

fim de evitar uma nova onda de contaminação, e com 

isso, o crescimento do número de casos;  

CONSIDERANDO que até o dia 11 de agosto 

de 2020 o Amazonas registrou 108.105 (cento e oito mil, 

cento e cinco) casos confirmados de COVID-19, dos 

quais 37.995 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e 

cinco) são na capital, além de 168 (cento e sessenta e 

oito) pacientes internados, e 3.390 (três mil, trezentos e 

noventa) óbitos confirmados3;  

CONSIDERANDO que a saúde é um direito so-

cial, humano e fundamental de todas e todos, dever do 

Estado, enquanto pilar do direito à vida e à dignidade, 

insculpidos na Constituição da República de 1988 (art. 

1º, III; art. 5º, caput; art. 6º, caput; art. 196, caput); 

CONSIDERANDO que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos estabelece em seu artigo XXV 

https://bncamazonas.com.br/municipios/domingo-na-ponta-ne-

gra-um-dia-que-manaus-esqueceu-do-coronavirus/ 

3 Disponível em: http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/ 

http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/60/2 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/11/am-regis-

tra-908-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas-e-total-de-infec-

tados-sobe-para-108105.ghtml 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/07/19/ponta-negra-em-manaus-tem-domingo-lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/07/19/ponta-negra-em-manaus-tem-domingo-lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/07/19/ponta-negra-em-manaus-tem-domingo-lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19.ghtml
https://agoraamazonas.com/novo-normal-ponta-negra-fica-lotada-neste-domingo/
https://agoraamazonas.com/novo-normal-ponta-negra-fica-lotada-neste-domingo/
https://portalamazonia.com/noticias/ponta-negra-tem-domingo-lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19-em-manaus
https://portalamazonia.com/noticias/ponta-negra-tem-domingo-lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19-em-manaus
https://portalamazonia.com/noticias/ponta-negra-tem-domingo-lotado-e-flagrantes-de-desrespeito-a-medidas-contra-covid-19-em-manaus
https://bncamazonas.com.br/municipios/domingo-na-ponta-negra-um-dia-que-manaus-esqueceu-do-coronavirus/
https://bncamazonas.com.br/municipios/domingo-na-ponta-negra-um-dia-que-manaus-esqueceu-do-coronavirus/
http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/
http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/60/2
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/11/am-registra-908-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas-e-total-de-infectados-sobe-para-108105.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/11/am-registra-908-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas-e-total-de-infectados-sobe-para-108105.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/08/11/am-registra-908-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas-e-total-de-infectados-sobe-para-108105.ghtml
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que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à 

segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, 

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle.”;  

RESOLVE RECOMENDAR À PREFEITURA 

DE MANAUS E AO GOVERNO DO ESTADO DO AMA-

ZONAS: 

a) O reforço na fiscalização do uso de 

máscaras e do distanciamento de 

pessoas na área da areia da praia e do 

calçadão do Complexo Turístico da 

Ponta Negra e demais balneários 

públicos com identificação de 

aglomeração, a fim de atender aos 

protocolos de segurança e conter a 

disseminação do vírus, com a aplicação 

de campanha de conscientização e de 

multa, se necessário, caso a caso, com 

atuação da Guarda Municipal e Polícia 

Militar do Estado do Amazonas; 

b) Em caso de impossibilidade fática do 

atendimento ao item “a”, a interdição da 

área de areia de praia e do calçadão do 

Complexo Turístico da Ponta Negra e 

demais balneários públicos com 

identificação de aglomeração, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a fim de evitar 

a aglomeração de pessoas tanto na 

areia e quanto na água, com atuação da 

Guarda Municipal e Polícia Militar do 

Estado do Amazonas; 

 

EXPEÇA-SE ofício ao Município de Ma-

naus e ao Estado do Amazonas, encaminhando esta re-

comendação, para que dela tome ciência e informe as me-

didas implementadas ou as razões para o não acolhi-

mento do recomendado, concedendo-se o prazo de 03 

(três) dias para resposta, a ser remetida para o endereço 

eletrônico: gabinete@defensoria.am.gov.br.  

CIENTIFIQUE-SE que quanto à eficácia 

da presente Recomendação, em que pese não possuir ca-

ráter vinculativo e obrigatório, é i. meio extrajudicial volun-

tário e amigável de prevenção de litígios judiciais, e ii. 

constitui elemento de prova em possíveis ações judiciais. 

Registre-se, ainda, que a manutenção de ação ou omis-

são em desconformidade com a presente Recomendação 

poderá implicar no manejo de todas as medidas e ações 

judiciais cabíveis.  

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Ofi-

cial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ama-
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zonas, objetivando a transparência da atuação institucio-

nal, no que concerne ao tema exposto, à população ama-

zonense. 

Manaus, 12 de agosto de 2020.  

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público-Geral  

 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto  

Defensor Público 
 

* Reproduzida integralmente por ter saído com incorreções no Di-
ário Oficial Eletrônico da DPE/AM, ano 6, edição 1.285, pág. 02-05, 
de 14 de agosto de 2020. 
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