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RECOMENDAÇÃO Nº 008/2020 – GDPG/DPE/AM 

RECOMENDAÇÃO. CRIAÇÃO 

DE GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PARA 

TRANSPARÊNCIA E 

MONITORAMENTO DAS 

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO 

À PANDEMIA DE COVID-19 NO 

ESTADO DO AMAZONAS. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, por meio do Defensor Público Geral, no uso 

das suas atribuições conforme o art. 134, caput, da 

Constituição Federal, e art. 4º, VIII, da Lei Complementar 

n.º 80/1994; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080/90, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências; 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, objetivando a proteção da 

coletividade; 

CONSIDERANDO o estado de pandemia da 

COVID-19, causada pelo novo coronavírus, anunciado 

pela Organização Mundial da Saúde no último dia 11 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração de 

Emergência 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 publicação, em fevereiro 

de 2020, do Plano de Contingência Nacional para 

Infecção Humana pelo Novo Coronavírus COVID-19, 

orientando a elaboração e planos de contingência para 

enfrentamento da pandemia por parte das secretariais 

municipais, estaduais e do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que, em que pese o Plano 

de Contingência inicialmente traçado para o Estado do 

Amazonas, atualmente a rede pública de saúde se 

encontra em estado de superlotação de leitos de UTI na 
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rede pública1; 

 CONSIDERANDO que a curva de contágio 

está crescendo em ritmo acelerado no Estado do 

Amazonas, conforme informações prestadas pela FVS2, o 

que tende a pressionar ainda mais os já escassos 

recursos hospitalares disponíveis; 

 CONSIDERANDO que o levantamento 

estatístico feito pela equipe do Hospital Sírio Libanês, de 

São Paulo, apontou a previsão do pico da curva de 

infecção no dia 08/05/2020; 

 CONSIDERANDO o dever 

constitucionalmente imposto aos Entes Públicos de 

transparência e lisura dos atos públicos; 

 CONSIDERANDO a necessidade de 

articulação e coordenação interinstitucional nas ações de 

controle de políticas públicas voltadas ao enfrentamento 

da pandemia; 

CONSIDERANDO a oportuna criação de um 

                                                      
1https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-

prestes-a-entrar-em-colapso-amazonas-tem-menos-

de-um-terco-dos-leitos-necessarios,70003280505 

 

canal desburocratizado de comunicação célere e eficaz 

entre os gestores da saúde pública estadual/municipal e 

as Entidades voltadas à defesa dos vulneráveis, à tutela 

dos direitos coletivos em sentido amplo e de controle, de 

modo a franquear maior conhecimento e esclarecimento 

quanto às medidas adotadas para o enfrentamento da 

pandemia; 

RESOLVE RECOMENDAR AO ESTADO DO 

AMAZONAS que: 

1. PROMOVA a criação de Grupo de Traba-

lho com a presença de representantes 

das principais Secretaria Estaduais 

com atuação no combate ao COVID-19, 

com o fim específico de comunicar aos 

órgãos de fiscalização, autônomos e os 

Poderes (PODER JUDICIÁRIO, PODER 

LEGISLATIVO, TCE, MPF, MPT, MPE, 

DPU e DPE), bem como responder a to-

das as solicitações/questionamentos 

eventualmente apresentados. 

2https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/so-dois-

sobrevivem-em-cada-10-casos-graves-de-covid/ 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-prestes-a-entrar-em-colapso-amazonas-tem-menos-de-um-terco-dos-leitos-necessarios,70003280505
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-prestes-a-entrar-em-colapso-amazonas-tem-menos-de-um-terco-dos-leitos-necessarios,70003280505
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-saude-prestes-a-entrar-em-colapso-amazonas-tem-menos-de-um-terco-dos-leitos-necessarios,70003280505
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/so-dois-sobrevivem-em-cada-10-casos-graves-de-covid/
https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/so-dois-sobrevivem-em-cada-10-casos-graves-de-covid/
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2. APRESENTE, diariamente, a estes ór-

gãos relatório de atividades desenvolvi-

das, detalhando medidas adotadas, nú-

mero de leitos disponíveis e ocupados, 

estratégia de atuação, atualizações e/ou 

mudanças no plano de contingência e 

nível de criticidade do sistema estadual 

de saúde. 

3. PROMOVA a retomada das reuniões se-

manais com o Grupo Interinstitucional, 

na esteira do que aconteceu no dia de 

ontem com os Poderes, órgãos autôno-

mos e de fiscalização, contemplando re-

presentantes da Secretaria de Estado 

de Saúde do Amazonas – SUSAM, da 

Secretaria Municipal de Saúde de Ma-

nau/AM – SEMSA, da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas – DPE/AM, 

do Ministério Público do Estado do 

Amazonas – MPE/AM, da Defensoria Pú-

blica da União – DPU/AM, do Ministério 

Público Federal/MPF, do Tribunal de 

Contas do Estado do Amazonas – 

TCE/AM, da Procuradoria Geral do Es-

tado do Amazonas – PGE/AM, do Co-

mando Militar do Amazonas  - CMA, do 

Comando do 9o Distrito Naval (Marinha 

do Brasil), da Força Aérea Brasileira – 

FAB, da Assembleia Legislativa do Es-

tado do Amazonas – ALEAM,  da Funda-

ção de Vigilância em Saúde do Amazo-

nas – FVS/AM, do Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Amazonas – 

CREMAM, do Conselho Estadual de Sa-

úde – CES, entre outros.  

REGISTRE-SE que a resposta aos 

encaminhamentos, apresentação de boletins de 

diários e reuniões semanais, certamente propiciarão a 

redução da Judicialização de demandas na área da 

Saúde, bem como o combate a indústria de “Fake 

News”.  

EXPEÇA-SE ofício do Governo do Estado do 

Amazonas com o conteúdo da presente recomendação, 

sugerindo-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a 

apresentação de resposta oficial, em razão da gravidade 

da situação. 
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PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

objetivando a transparência da atuação institucional, no 

que concerne ao tema exposto, à população amazonense. 

Manaus, 24 de abril de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral 

 

Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral 

 

  Arlindo Gonçalves dos Santos Neto 

Defensor Público Titular da  

1ª Defensoria de 1ª Instância dos Direitos Relacionados 
à Saúde 
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