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PORTARIA Nº 993/2017-GDPG/DPE/AM 
 

 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso XII da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolida na forma do art. 9º da Lei nº 51, 
de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está 
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua 
execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução do 
contrato administrativo será acompanhada e fiscalizada por 
representante da administração, especialmente designado 
para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor 
autoridade para acompanhar sistematicamente o 
desenvolvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, 
no âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, 
eventuais irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
I-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 58, 
inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, o servidor JORGE 
ROBERTO BRAGA DO NASCIMENTO, matrícula nº 
154.056-4C para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar 
como fiscal do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 
 

Objeto do Contrato 
Nº do 

Contrato 
Serviços especializados de controle de 
mão de obra indireta para as unidades 
da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas- DPE/AM.  
 AIGP Serviços  Empresariais LTDA. 

04/2017 

 
 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de dezembro 
de 2017. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 999/2017-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZO-
NAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
9º, inciso XXII da Lei Complementar n.º 01, de 30 de março 
de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
n.º 51, de 21 de julho de 2004.  
CONSIDERANDO a Lista de Antiguidade dos membros da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 381 de 31 de 
janeiro de 2017; 
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior em 
22ª Reunião Ordinária ocorrida em 13 de dezembro de 2017 
e o resultado constante da Ata da Reunião; 
CONSIDERANDO a obediência alternada entre os critérios 
de antiguidade e merecimento para promoção de uma para 
outra classe imediatamente superior da carreira de Defensor 
Público 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.0006626/2017-93, datado de 14/12/2017; 
CONSIDERANDO, finalmente, a existência de vaga no cargo 
de Defensor Público de 2ª Classe; 

RESOLVE: 
PROMOVER, a contar de 13/12/2017, os Defensores 
Públicos de 3ª Classe, abaixo relacionados, pelos critérios de 
merecimento e antiguidade, alternadamente, para o cargo de 
Defensor Público de 2ª Classe: 
 

Defensor Público 
Critério de 
Promoção 

Matrícula 

Maurílio Casas Maia Merecimento 000.327-1 A 

Heloísa Helena Queiroz 
de Matos Canto 

Antiguidade 000.315-8 A 

Daniel Britto Freire 
Araújo 

Merecimento 000.306-9 A 

Larissa Vianez 
Sant´Anna Figueira 
Macedo 

Antiguidade 000.316-6 A 

Eduardo Augusto da 
Silva Dias 

Merecimento 000.271-2 A 

Caroline Pereira de 
Souza 

Antiguidade 000.252-6 A 

Karleno José Pereira Merecimento 000.312-3 A 

Nairo Aguiar Cordeiro Antiguidade 000.318-2 A 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2017 Ano 3, Edição 676 Pág. 2/5 

 

 

 

André Ricardo 
Antonovicz Munhoz 

Merecimento 000.324-7 A 

Newton Ramon Cordeiro 
de Lucena 

Antiguidade 000.293-3 A 

Nilson Gomes Oliveira 
Meireles 

Merecimento 000.305-0 A 

Thiago Nobre Rosas Antiguidade 000.320-4 A 

Elias Cruz Lima Junior Merecimento 000.289-5 A 

Sarah de Sousa Lobo Antiguidade 000.321-2 A 

Arlindo Gonçalves dos 
Santos Neto 

Merecimento 000.290-9 A 

Petra Sofia Portugal 
Mendonça Ferreira 

Antiguidade 000.326-3 A 

João Carlos Bemerguy 
Camerini  

Merecimento 000.323-9 A 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, Manaus, 18 de dezembro de 2017. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

--------------------------------------------------------------------------------- 

PORTARIA N.º 1002/2017-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, 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; 

RESOLVE: 
NOMEAR Taize Moraes Siqueira, a contar de 18/12/2017, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de 
Assessor de Defensor Público DPE-3, previsto na Lei 
Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, que institui 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 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 20 de dezembro de 
2017. 
 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

------------------------------------------------------------------------------ 

E X T R A T O 

 
ESPÉCIE: CONTRATO Nº 004/2017-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.006332/2017-61-DPE/AM. 

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e AIGP Serviços Empresariais Ltda. 

OBJETO – Contratar os serviços especializados de 
controle de mão de obra indireta para as unidades da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM em 
Manaus e no interior do Estado do Amazonas, conforme 
especificações, quantidades e condições estabelecidas 
neste Contrato, no Projeto Básico e na Proposta de Preço, 
os quais passam a integrar o presente instrumento, como 
se nele estivessem transcritos. 

DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2017. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 13/12/2017 a 
13/12/2018. 

VALOR: O Preço Global estimado para a prestação do 
serviço é R$ 729.029,04 (setecentos e vinte nove mil vinte 
nove reais e quatro centavos) a serem pagos em 12 (doze) 
parcelas mensais estimadas de R$ R$ 60.752,42 (sessenta 
mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.122.0001.2001.0001, Fonte de Recursos 01000000, 
Natureza da Despesa 33903799, conforme Nota de 
Empenho 2017NE00431, emitida pela CONTRATANTE em 
12/12/2017, no valor de R$ 37.235,35 (trinta e sete mil 
duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). O 
saldo restante, no valor de R$ 691.793,69 (seiscentos e 
noventa e um mil setecentos e noventa e três reais e 
sessenta e nove centavos) que será empenhado no 
exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO, em Manaus, 18 de dezembro de 2017. 
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Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
019/2014-DPE/AM 
PROCESSO: 20000.005410/2017-DPE/AM. 
CONTRATANTES: Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, e Patrícia Leite Brito. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 
019/2014-DPE/AM, que tem por objeto a locação do imóvel 
situado na Rua Francisco Furtado, nº 210 –Bairro São 
Francisco e a inclusão do Parágrafo Único à CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCEIRA – DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES: 
Parágrafo Único: É facultado ao locatório indenizar o locador 
pelo valor que seria desembolsado para realização dos 
reparos ou reformas necessários para restituição do imóvel 
no estado em que foi recebido.  
DATA DA ASSINATURA: 18 de dezembro de 2017. 
VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 18/12/2017 a 
18/12/2018. 
VALOR: O valor global do aditivo é de R$ 85.007,76 (oitenta 
e cinco mil, sete reais e setenta e seis centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: Unidade 
Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.422.3269.1222.0001, Fonte de Recurso 01000000, 
Natureza da Despesa 33903615, tendo a LOCATÁRIA, em 
01/12/2017, emitido a Nota de Empenho nº 2017NE00412, 
no valor de R$ 3.305,82 (três mil, trezentos e cinco reais e 
oitenta e dois centavos), ficando o restante, no valor de 
R$ 81.701,94 (oitenta e um mil, setecentos e um reais e 
noventa e quatro centavos), para ser empenhado no 
exercício seguinte.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, 
em Manaus, 18 de dezembro de 2017. 

 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA Nº 06/2017- DPE-AM/SAÚDE 
 
O Defensor Público abaixo subscrito, titular da Defensoria 
Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos 
Relacionados à Saúde, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, 
em conformidade com a Portaria nº 01/2017- DPE-
AM/SAÚDE, 
 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública Instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO ser função institucional da Defensoria 

Pública promover ação civil pública e todas as espécies de 

ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o 

resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 

hipossuficientes (art. 4º, VII, da Lei Complementar 80/1994); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º, XVII da Resolução nº 

021/2014-CSDPE/AM, o qual dispõe que esta Defensoria 

Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos 

Relacionados à Saúde prestará assistência jurídica nas 

causas em que haja vulnerabilidade de direitos relativos ao 

atendimento da saúde pública e privada, facultando-lhe, nos 

termos do art. 9º-A do referido diploma, a atuação em 

demandas de natureza coletiva; 

CONSIDERANDO a dignidade da pessoa humana como 

norma principiológica e fundamento da Répública Federativa 

do Brasil; 

CONSIDERANDO o a saúde como direito fundamental, com 
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caráter universal, igualitário, equitativo e integral; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da 

Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Raras, instituída pela Portaria MS nº 

199/2014, que tem como objetivo reduzir a mortalidade, 

contribuir para a redução da morbimortalidade e das 

manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, 

detecção precoce, tratamento oportuno redução de 

incapacidade e cuidados paliativos; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 

2011, que dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS e sobre o processo administrativo para 

incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde 

pelo SUS; 

CONSIDERANDO escassez de conhecimentos, inclusive dos 

profissionais de saúde, acerca de doenças raras; 

CONSIDERANDO que a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é 

uma doença rara, que afeta 1 a cada 10 mil bebês; 

CONSIDERANDO a insuficiência de políticas públicas para o 

diagnóstico e tratamento da AME; 

CONSIDERANDO que foi realizado o registro no Brasil do 

medicamento SPINRAZA® (nusinersena), com indicação 

para o tratamento da AME em 28 de agosto de 2017, pela 

Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

CONSIDERANDO ser o SPINRAZA® (nusinersena) um 

medicamento de alto custo, com preço aprovado pela 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(CMED) da ANVISA, em 10 de novembro de 2017, no 

valor de R$ 364.565,98 (trezentos e sessenta e quatro mil, 

quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa a oito 

centavos), a ampola; 

CONSIDERANDO que a incorporação, a exclusão ou a 

alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e 

procedimentos, bem como a constituição ou a alteração 

de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são 

atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS; 

CONSIDERANDO que o medicamento SPINRAZA® 

(nusinersena) ainda não consta da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME); 

CONSIDERANDO que a AME pode ocasionar o óbito da 

pessoa portadora, ou a necessidade de ventilação 

mecânica para sobreviver, caso não seja submetida a um 

tratamento medicamentoso; 

CONSIDERANDO que, em média, falecem de 02 a 03 

portadores de AME por semana no Brasil; 

CONSIDERANDO o falecimento de uma criança na cidade de 

Manaus/AM, Kall John da Silva, com diagnóstico de AME, 

sem que tenha o acesso ao tratamento adequado; 

CONSIDERANDO a existência de, pelo menos, 10 pessoas 

com diagnóstico de AME na cidade de Manaus; 

CONSIDERANDO, por fim, a extrema dificuldade no 

diagnóstico da AME, em razão da escassez de conhecimento 

adequado a respeito, bem como a dificuldade em realizar o 

exame adequado. 
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RESOLVE: 

INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano Coletivo 

(PADAC), para apurar e implantar as políticas públicas 

necessárias para o diagnóstico, acompanhamento e 

tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME); 

COMUNICAR ao Defensor Público Geral acerca da 

instauração do presente PADAC, enviando-lhe cópia anexa 

desta portaria; 

COMUNICAR às Defensorias Públicas Especializadas de 

Atendimento de Interesses Coletivos e as unidades do interior 

acerca da instauração do presente PADAC, para 

conhecimento e franqueamento de atuação conjunta; 

COMUNICAR à Defensoria Pública da União, Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas, Tribunal de Contas do 

Estado e Tribunal de Contas da União acerca da instauração 

do presente PADAC, com fins de promoção de atuação 

conjunta para a solução da demanda, solicitando informações 

sobre eventual atuação já realizada pelo órgão acerca do 

objeto do presente PADAC; 

COMUNICAR à sociedade amazonense em geral acerca da 

instauração do presente PADAC, viabilizando o 

encaminhamento das informações, solicitações e 

questionamentos afetos de forma centralizada; 

OFICIAR à Secretaria Estadual de Saúde – SUSAM/AM e ao 

Ministério da Saúde acerca do presente PADAC, requisitando 

as seguintes informações: 

 Previsão de dispensa do medicamento SPINRAZA pela 

Central de Medicamentos - CEMA; 

 Situação atual da prestação de serviços referentes à rea-

lização de exames de neuromiografia e de estudo molecu-

lar para atrofia muscular espinhal nas unidades médicas 

do Estado do Amazonas, especificando a quantidade de 

exames realizados mensalmente e os locais de atendi-

mento; 

 Número e identificação de pacientes portadores de Atrofia 

Muscular Espinhal – AME no Estado do Amazonas; 

 Número de neurologistas especialistas em doença mus-

cular vinculados à rede. 

  

OFICIAR o Hospital Universitário Getúlio Vargas, requisitando 

as seguintes informações: 

 Quais as abordagens terapêuticas são dispensadas 

pelo hospital para pessoas com diagnóstico de AME; 

 Quais os exames para diagnóstico de AME são realiza-

dos pelo hospital; 

 Informações sobre especialistas no hospital-escola que 

possam contribuir para o presente PADAC com informa-

ções técnicas, e em especial Dr. Pablo Feitosa. 

  

OFICIAR o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seccional 

do Amazonas, solicitando informações sobre a existência de 

demandas, individuais e coletivas, cujo objeto guardem 

relação de conexão com o objeto do presente PADAC. 

Após, voltem conclusos para posteriores deliberações. 

Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 

 

Manaus, 20 de dezembro de 2017. 

 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 
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