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PORTARIA N.º 445/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.003591/2020-36, datado de 19/06/2020 e Processo 
nº 20000.003617/2020-46 datado de 22/06/2020; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR, a pedido, Nathasha Cristina Melo da Ro-
cha de Holanda Bessa Souza, a contar de 19/06/2020, do 
cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico I 
DPE-2, previsto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setem-
bro de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 13 de maio de 
2019, que instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o respectivo 
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações; 
II - NOMEAR Renata Franco de Cerqueira Leite Pereira, 
a contar de 19/06/2020, para exercer o cargo de provi-
mento em comissão de Assessor Técnico I DPE-2, previsto 
na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alte-
rada pela Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que instituiu 
o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 25 de junho de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 08/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.003243/2020-69-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 478 do Código Civil 
c/c art. 18 da Lei n. 8.245/91 - Lei do Inquilinato. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS – DPE/AM e a Sra. ELUIZA 
HELENA SALAM PENHA DE SOUZA. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 
supressão, em comum acordo entre as partes, no per-
centual de 10% do valor global do contrato nº 08/2017-
DPE/AM, firmado entre as partes em 01 de novembro 
de 2017, de locação do imóvel situado à Rua Paraíba, 
nº 3771 – Bairro Itaúna I, CEP: 69.153-010, Parintins – 
AM. 

DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2020. 

VIGÊNCIA: Do período de 01/06/2020 a 01/11/2020.  

VALOR: A supressão de 10% no valor do contrato re-
presenta uma redução de R$ 1.250,00 (um mil, duzen-
tos e cinquenta reais). Passando ao valor global de R$ 
11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), 
para o período de 05 (cinco) meses, com valor mensal 
de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta re-
ais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A 
despesa com a execução deste Termo Aditivo, no 
presente exercício continuará sendo sustentada pela 
Nota de empenho 2020NE00402, emitida em 
22/04/2020. Conforme dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24101, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2001.0001, Fonte Recurso: 01000000, 
Natureza da Despesa: 33903615. E os valores 
referente a supressão serão anulados em momento 
futuro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO   
ESTADO, em Manaus, 22 de junho de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO 
N.º 03/2020-CL/DPE/AM 

 
A Defensoria Pública do Estado do Amazo-

nas, doravante denominada DPE/AM, torna público 
que realizará CREDENCIAMENTO DE LABORATÓ-
RIOS PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS EM 
EXAMES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E 
VÍNCULO GENÉTICO – EXAMES DE DNA “In Vivo” 
e “Post Mortem” AOS SEUS ASSISTIDOS, fazendo-
o com fundamento na Lei 8.666/93 e nas condições 
previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
Data e horário para recebimento da documentação 
de habilitação: a partir do dia 01/07/2020 a 
31/07/2020 de 08:00 às 14:00 horas (horário local). 
 
Local de entrega: Protocolo Geral da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, localizado na Avenida 
André Araújo, nº. 119 – Aleixo, CEP 69.060-000, aos 
cuidados da Comissão de Licitação. 
 

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br 

 
O Edital estará à disposição dos interessados no 
site institucional: www.defensoria.am.gov.br 

 
Manaus, 25 de junho de 2020. 

 
 

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas 
 
 

 

 

ATO NORMATIVO Nº 17/2020-GDPG/DPE/AM 

Estabelece o Regime de Trabalho 
Diferenciado no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

 O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no exercício das atribuições previstas no 
artigo 9º, da Lei Complementar n. 01 de 30 de março de 
1990, bem como nos artigos 97-A, inciso III, da Lei 
Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30/01/2020, 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 
04/02/2020, do Ministério da Saúde, que declarou 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com 
o novo coronavírus caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 
de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de 
situação de emergência na saúde pública do Estado do 
Amazonas, em razão da disseminação do novo 
coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade 
desenvolvida por esta Instituição e a imprescindibilidade 
de se assegurar condições mínimas para a sua 
continuidade em necessária compatibilidade com a 
preservação da saúde dos usuários e da população em 
geral, assim como de membros, servidores, 
colaboradores e estagiários; 

http://www.defensoria.am.gov.br/
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CONSIDERANDO a edição dos Atos Normativos n. 04, 
05, 06 e 07/2020, pelo Defensor Público-Geral, que 
estabeleceram normas excepcionais e temporárias para 
enfrentamento e combate ao novo coronavirus – 
COVID19, bem como as sucessivas prorrogações; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
protocolos de atendimento seguros na retomada dos 
atendimentos presenciais, diante do cenário atual da 
pandemia no Estado do Amazonas; 

RESOLVE: 

Art. 1.º Fica estabelecido o regime diferenciado de 
trabalho na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
por tempo indeterminado. 

Art. 2.º O regime diferenciado de trabalho consistirá no 
exercício remoto das atividades funcionais durante o 
horário de funcionamento do órgão, devendo o membro, 
servidor e demais colaboradores afastados se manterem 
disponíveis ao acesso via internet, telefone e outros 
recursos audiovisuais. 

§1.º A retomada dos atendimentos e do trabalho em 
regime presencial acontecerá nos termos do Plano de 
Retomada Gradativa, a ser editado posteriormente. 

§2.º As chefias imediatas fixarão as metas e atividades a 
serem desempenhadas durante o regime de trabalho 
diferenciado, que deverão observar o número mínimo de 
atendimentos e as metas setoriais fixadas. 

§3.º Os membros e servidores que entrarem no regime 
diferenciado, por força deste Ato, devem permanecer 
nas suas comarcas de atuação funcional, salvo 
autorização do Defensor Público Geral, com 
comunicação à Corregedoria Geral em expediente 
devidamente fundamentado, que deverá demonstrar a 
ausência de prejuízo ao serviço. 

Art. 3.º Todos os atendimentos, ressalvados aqueles 
praticados no interior, deverão ser agendados por meio do 
Disque Defensoria - 129 que, após o atendimento, 

cadastro e agendamento, encaminhará o assistido para 
atendimento telefônico ou por aplicativo de mensagens 
junto ao órgão de atuação no dia e hora agendado. 

§1.º Os atendimentos ocorridos no interior dar-se-ão por 
meio de telefone institucional a ser disponibilizado pelos 
Polos, que darão ampla publicidade a esses canais de 
comunicação.  

§2.º O Disque Defensoria - 129 orientará o assistido a 
manter-se comunicável por meio do telefone e do 
aplicativo indicado pela DTI, das 08h às 14h, sob pena de 
arquivamento do atendimento. 

§3.º O órgão de atuação realizará o atendimento de 
maneira remota em canal direto com o assistido, 
procedendo à coleta dos documentos em formato digital 
por meio de recurso tecnológico aprovado pela DTI. 
 
§4.º - Cabe ao Órgão de Atuação comunicar aos 
assistidos as providências tomadas em razão dos 
atendimentos. 
 
§5.º As Coordenações deverão disponibilizar todos os 
contatos telefônicos dos órgãos de atuação a elas 
vinculados. 
 
§6.º Os responsáveis pelos órgãos de atuação deverão 
manter o telefone disponível durante o horário normal de 
expediente, sem prejuízo da necessidade de consulta ao 
e-mail institucional e aos portais de intimação. 
 
§7.º Ato do Defensor Público Geral, ouvidas as 
Coordenações, bem como a Diretoria de Planejamento, 
fixará o quantitativo padrão de agendamentos e 
atendimentos para cada área. 
 
Art. 4.º Ficam obrigados os membros, servidores e 
demais colaboradores em regime de trabalho 
diferenciado a: 
 
I - atender às convocações para comparecimento à De-
fensoria Pública, sempre que necessário, a critério da 
chefia imediata ou da Administração; 
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II - manter telefones e demais canais de contato 
permanentemente atualizados e ativos durante o horário 
de expediente convencional; 
 
III - providenciar e manter estruturas tecnológicas 
necessárias e adequadas à realização do trabalho 
remoto, sempre com suporte da equipe de TI da 
Instituição; 
 
IV - consultar diariamente o e-mail institucional, o 
sistema próton, as filas de trabalho do Sistema do Poder 
Judiciário sob sua responsabilidade, e outros canais de 
comunicação definidos pela chefia, desempenhando 
regularmente as suas atribuições, bem como as que lhe 
vierem a ser delegadas; 
 
VI - cumprir as metas de desempenho pactuadas; 
 
VII – preencher normalmente o relatório de atividades; 
 
Parágrafo único: em caso de descumprimento ou 
impossibilidade das obrigações supra, o membro ou 
servidor deverá apresentar justificativa fundamentada de 
imediato para chefia imediata. 
 
Art. 5.º As atividades dos setores integrantes da 
Administração (atividade meio) retornarão ao regime 
presencial a partir do dia 06 de julho de 2020, 
ressalvados os integrantes do grupo de risco e os casos 
suspeitos ou confirmados de COVID-19, segundo as 
diretrizes fixadas pelas autoridades sanitárias oficiais, 
observado o Protocolo de Segurança COVID-19 a ser 
aprovado pelo Defensor Público Geral. 
 
§1º. No retorno às atividades presenciais, deverá ser 
observado o Protocolo de Segurança da Retomada das 
Atividades, devendo os colaboradores receberem o 
devido treinamento. 
 
§2º. Aos integrantes do grupo de risco, ou colaboradores 
definidos como casos suspeitos ou confirmados quanto 
à COVID-19, aplicar-se-ão, no que couber, as regras do 
regime de trabalho diferenciado definidas neste ato. 

  
Art. 6.º Ficará a cargo da Diretoria de Tecnologia da 
Informação a decisão acerca da disponibilização de 
equipamentos da Instituição aos colaboradores em 
regime de trabalho diferenciado, observada a 
disponibilidade e necessidade. 

Art. 7.º Os casos omissos serão dirimidos pelo Defensor 
Público Geral. 

Art. 8.º Este Ato entra em vigor no dia 01º de julho de 
2020, revogando-se os Atos Normativos n. 004, 005, 006, 
007 e 010/2020-GDPG/DPE/AM. 

  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 

  

Manaus, 30 de junho de 2020. 

  

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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