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PORTARIA N.º 079/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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; 
CONSIDERANDO o Parecer nº 30/2021-DAJAI 
de 21.01.2021, contido no Processo nº 
20000.006692/2020-69; 

RESOLVE: 
CONCEDER ao servidor FABIANO OLIVEIRA 
DOS ANJOS, Assistente Técnico em Tecnolo-
gia da Informação de Defensoria, matrícula nº 
000.635-1 A, o adicional de 10% (dez por cento) 
incidente sobre seu vencimento, em conformi-
dade com o art. 31, III, § 4º, da Lei 4.077 de 
11.09.2014, a título de Adicional de Estímulo ao 
Aperfeiçoamento Profissional, a contar do dia 
18 de novembro de 2020.  
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 09 de fevereiro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 080/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, 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 a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria Pública para o desempenho de tarefas 
especiais no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 

XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990; 

CONSIDERANDO a natureza essencial da ati-
vidade desenvolvida por esta instituição e a im-
prescindibilidade de se assegurar condições 
mínimas para a sua continuidade em necessá-
ria compatibilidade com a preservação da sa-
úde dos usuários e da população em geral, as-
sim como os membros, servidores, colaborado-
res e estagiários; 

CONSIDERANDO o volume de demandas 
apresentadas na área de direito de família e a 
necessidade de adoção de medidas para con-
tribuir com a retomada de atendimentos de as-
sistência jurídica às pessoas em condições de 
hipossuficiência econômica, por meio de proto-
colos de atendimentos seguros. 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o Defensor e os servidores 
abaixo indicados para participarem da 3ª 
Edição do Mutirão Virtual de Atendimento, no 
período de 15 a 19 de fevereiro de 2021: 
 

Defensor Público 

Danilo Germano Ribeiro 
Penha Coordenador 

Servidores 

Alice Grazielle Figueiredo de 
M. Cunha Teixeira 

Assessor de Defensor 
DPE-3 

Ana Flavia de Brito 
Cavalcante 

Assessor Jurídico – DPE 
-3 

Camila Cruz da Silva  
Assistente Técnico em 
Técn. da Inform. de 
Defensoria 

Edilene de Queiroz Lopes Assessor Técnico I – 
DPE - 2 

Emmyle Falcão Carneiro  Assessor de Defensor 
DPE-3 

Francisco Helivelton 
Fernandes Souza 

Assessor Técnico I DPE-
2 
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Fernanda Silva da 
Encarnação 

Assessor de Defensor 
DPE-3 

Georgia do Nascimento Juca Assessor de Defensor 
DPE-3 

Hortência dos Santos 
Gonçalves 

Assessor Técnico II – 
DPE - 1 

Itayana Carla Pereira da Silva 
Barrozo 

Assessor Técnico I – 
DPE - 2 

Juliana Dias Hatchwell de 
Almeida 

Assessor Técnico I – 
DPE - 2 

JulianyRosina Bentes da Silva Assessor Jurídico DPE-3 

Karine Kassara Batista Chefe de Gabinete DPE-
4 

Lana Catiane Furtado Assessor Técnico II 
DPE-1 

Luciana Pontes da Costa Assessor Técnico I DPE-
2 

Raimunda Juliane 
Albuquerque 

Assessor Técnico I DPE-
2 

Raquel Ferreira dos Santos Assessor Técnico II 
DPE-1 

Reinaldo Oliveira Machado 
Gonzaga 

Assessor de Defensor 
DPE-3 

Rosa Olinda Rocha de Paiva Assessor Técnico II 
DPE-1 

Tatiana Dantas Adib Assessor Jurídico DPE-3 

Vitor Gabriel Fernandes 
Monteiro Assessor Jurídico DPE-3 

Victor Matos  Assessor Técnico I DPE-
2 

 
II –  ATRIBUIR gratificação referente ao Nível 1, 
constante no artigo 31, XI, § 10 anexo XII da Lei 
nº 4.077/2014, com redação dada pela Lei 
4.831/2019, no valor do adicional de nível 1, 
consoante anexo XII da referida lei, aos 
servidores supramencionados por dia 
trabalhado, no período de 15 a 19 de fevereiro 
de 2021. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 09 de fevereiro de 2021. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021-

CL/DPE/AM 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para a 
Gerência de Arquitetura e Engenharia da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia 11/02/2021 
às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 25/02/2021 às 10:00 
horas (horário de Brasília). 

O Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do 
dia 11/02/2021. 

O Pregão Eletrônico será realizado em 
sessão pública online pela INTERNET, 
através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com 
endereço eletrônico 
“https://www.gov.br/compras/pt-br”. 

 
Manaus, 10 de fevereiro de 2021. 

                     
Cynthia Dantas de Brito Rebelo 

Presidente da Comissão de Licitação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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RECOMENDAÇÃO Nº 11/2021 – DPE/AM – 

Polo Médio Solimões 

 

PRORROGAÇÃO DO DE-
CRETO MUNICIPAL Nº 095, 
DE 28 DE JANEIRO DE 2021, 
JÁ PRORROGADO PELO DE-
CRETO MUNICIPAL Nº 108 
DE 01 DE FEVEREIRO DE 
2021, DIANTE DA PANDEMIA 
DA COVID-19, CAUSADA 
PELO NOVO CORONAVÍ-
RUS, BEM ASSIM OBEDE-
CER E FISCALIZAR AS RES-
PECTIVAS MEDIDAS  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, presentada pelas De-

fensoras e pelo Defensor Público que esta 

subscrevem, com fundamento no artigo 134 da 

Constituição da República, artigo 1° da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994, artigo 1° da 

Lei Complementar Estadual nº 01/90;  

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 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fe-

vereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus, objetivando a proteção da 

coletividade; 

CONSIDERANDO que, em 11 de 

março de 2020, a Organização Mundial da Sa-

úde (OMS) declarou o estado de pandemia da 

COVID-19, doença causada pelo novo corona-

vírus (Sars-Cov-2) e a decretação de Estado de 

Emergência e de Calamidade Pública no Ama-

zonas (Decreto nº 42.061, de 16 de março de 

2020 e Decreto nº 42.106, de 24 de março de 

2020); 

CONSIDERANDO o dever de atender 

aos protocolos de saúde implementados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 

Ministério da Saúde (MS) e a necessidade de 

prevenir a proliferação massiva do vírus no ter-

ritório amazonense;  

CONSIDERANDO que o recente De-

creto Estadual nº 43.269 de 2021 promoveu 

a repristinação do Decreto Estadual nº 

43.234, dispondo sobre novas medidas res-

tritivas para enfrentamento da pandemia do 

novo coronavírus, em virtude da extrema 

gravidade do cenário epidemiológico no es-

tado do Amazonas, mormente o número ele-

vado de casos positivos e de óbitos decor-

rentes da COVID-19;  

CONSIDERANDO que, por meio do 

Decreto nº 43.272, de 6 de janeiro de 2021, vol-

tou a ser declarado Estado de Calamidade Pú-

blica, em razão da grave crise de saúde pública 
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decorrente da pandemia da COVID-19 (novo 

coronavírus) e suas repercussões nas finanças 

públicas do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o Decreto Esta-

dual nº 43.340 de 29 de janeiro de 2021, que 

prorrogou o decreto supracitado, mantendo 

restrição provisória de circulação de pes-

soas durante as 24 horas do dia, salvo para 

medidas essenciais; 

CONSIDERANDO que, pelo Plano 

Executivo de Contigência Estadual para o Re-

crudescimento da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus, ante o aumento vertiginoso das 

contaminações, a Fase 4 foi antecipada, com a 

determinação da reabertura de leitos clínicos e 

de UTI na rede pública de saúde e a reestrutu-

ração de demais hospitais para receber pacien-

tes com a Covid-191;  

CONSIDERANDO que a Fundação de 

Vigilância em Saúde declarou que o Estado do 

Amazonas nunca esteve em posição de conta-

minação residual, situação comprovada pelo 

elevado e contínuo número de casos de pes-

soas contaminadas pelo SARS-CoV-2, identifi-

cado a partir de setembro de 2020;  

                                                      
1  Vide https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagen-

cia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-ante-

cipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-co-

vid-19, acesso em 13.01.2021. 

CONSIDERANDO que o Boletim Epi-

demiológico de 04/02/2021 indica que, no 

Estado do Amazonas, há 276.551 casos con-

firmados no Amazonas, sendo 125.091 de 

Manaus (45,23%) e 151.460 do interior do es-

tado (54,77%)2;  

CONSIDERANDO que, ainda se-

gundo o aludido Boletim Epidemiológico, 

em toda a rede de assistência à saúde do Es-

tado, em 05/02/2021, há taxa de ocupação de 

92,96% dos leitos de UTI COVID-19 e 93,37% 

dos leitos clínicos COVID-19 em Ma-

naus/AM, sendo que há, atualmente, 528 pa-

cientes aguardando transferência para rede 

hospitalar COVID3; 

CONSIDERANDO, ainda, que so-

mente em Tefé há 41 internados – sendo que 

há apenas 27 leitos destinados à COVID-19, 

conforme Ofício Nº 027/2021 – PGM/PMT -, 

havendo pacientes internados aguardando 

2  Vide hhttp://www.fvs.am.gov.br/media/publicacao/04_02_21_BOLE-

TIM_DI%C3%81RIO_DE_CASOS_COVID-19.pdf, acesso em 05.02.2021. 

3 Idem. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
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em fila de espera para transferência para tra-

tamento médico adequado4; 

CONSIDERANDO que tampouco 

houve redução na taxa de transmissibili-

dade do vírus nas últimas semanas, ha-

vendo ainda uma crescente casos confirma-

dos de COVID-19: 

 

CONSIDERANDO a declaração da 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) in-

dicando que o Estado do Amazonas entrou 

na fase roxa5 da pandemia, que representa 

alto risco;  

CONSIDERANDO que o segundo pico 

da COVID-19 no Estado do Amazonas está 

sendo vivenciado nos dias atuais, e que as últi-

mas notícias indicam números de contamina-

ção, internação e mortes ainda maiores que 

                                                      
4 Vide dados divulgados em 03/02/2021 pela Pre-

feitura de Tefé/AM. 

5  Vide https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-

pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml, acesso em 

13.01.2021. 

6  Vide  https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/01/06/covid-no-amazonasnovo-surto-

aqueles registrados no primeiro auge da do-

ença6;   

CONSIDERANDO a decisão7 do Su-

premo Tribunal Federal (STF) que garantiu au-

tonomia de Estados e Municípios5 para adota-

rem as medidas que entenderem pertinentes no 

sentido de medidas preventivas e restritivas de 

enfrentamento à pandemia;  

CONSIDERANDO que o art. 24, XII, 

da Constituição Federal confere competência 

concorrente entre União e Estados para legislar 

sobre proteção e defesa da saúde, situação em 

que se insere o Decreto n. 43.234, de 23 de de-

zembro de 202, cabendo aos Municípios tão so-

mente suplementar essa norma de contenção 

de aglomeração social, mas nunca negar sua 

vigência e eficácia, prevalecendo sempre a 

norma mais protetiva à saúde;  

CONSIDERANDO que o recrudesci-

mento da política de combate ao coronaví-

lota-hospitais-cemiterios-e-fecha-comercio-mais-

uma-vez.ghtml, acesso em 13.01.21. 

7  Disponível em http://www.stf.jus.br/ar-

quivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf e 

em http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDeta-

lhe.asp?idConteudo=441447&ori=1, acesso em 

13.01.21. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
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rus exige dos entes públicos a máxima coo-

peração, em especial no Estado do Amazo-

nas, em que o Hospital de Referência para 

alta complexidade para tratar pacientes com 

covid-19, está localizado na cidade de Ma-

naus e atende todos os pacientes transferi-

dos dos municípios da vastidão do nosso 

território estadual;  

CONSIDERANDO as notícias recen-

tes veiculadas nos jornais de âmbito local  e 

nacional8, que indicam colapso no sistema 

de saúde público e privado da capital do Es-

tado; 

CONSIDERANDO o recente estudo di-

vulgado pela FIOCRUZ, em 23 de dezembro de 

2020, atestando que a reinfecção é possível e 

pode ser ainda mais grave, especialmente nos 

casos de primeira infecção branda ou assinto-

mática9; 

CONSIDERANDO, por fim, que as ci-

dades do interior do Amazonas não dispõem 

de leitos de UTI e que o agravamento na sa-

úde de cidadãs e cidadãos, em cenário de 

                                                      
8  Vide https://www.acritica.com/channels/ma-

naus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-ma-

naus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pande-

mia e https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioe-

saude/2021/01/lotados-de-pacientescom-covid-

19-hospitais-particulares-pressionam-rede-publica-

em-manaus.shtml, acesso em 13.01.21. 

grande ocupação hospitalar na cidade de 

Manaus/AM, poderá representar a perda do 

direito de lutar pela própria vida por ausên-

cia de recursos hospitalares;  

CONSIDERANDO o princípio da autotu-

tela, segundo o qual a administração pode re-

vogar ou retificar os seus atos quando inconve-

nientes ou inoportunos;  

CONSIDERANDO que, não obstante a 

existência de normas estaduais mais rígidas de 

distanciamento social em vigor, há necessidade 

de repetição no decreto local para fins de efeti-

vidade;  

CONSIDERANDO que, como é sabido, 

é de grande relevância a cooperação do ente 

público local com as normas estaduais e até fe-

derais de combate à proliferação da COVID-19, 

diante da maior referência da população com a 

autoridade do gestor municipal, bem como da 

maior capacidade de alcance dos agentes lo-

cais de fiscalização;  

CONSIDERANDO, além disso, que o 

DECRETO ESTADUAL N. º 43.234 perderá 

9 Vide https://saude.estadao.com.br/noticias/ge-

ral,estudo-da-fiocruz-reforca-quereinfeccao-e-pos-

sivel-e-pode-ser-grave,70003561880, acesso em 

13.01.21. 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
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sua vigência em breve, sendo certo que, não 

obstante haja renovação das medidas, é de 

suma importância a efetiva cooperação do ente 

público municipal;  

CONSIDERANDO que diante da es-

calada de casos confirmados do novo coro-

navírus no Brasil e no Estado do Amazonas, 

bem como do aumento de internações por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), além da recomendação de sanita-

ristas de que a redução do contato social é 

medida efetiva para reduzir a contaminação, 

governadores e prefeitos têm adotado medi-

das para restringir a circulação de pessoas;  

 

RESOLVE RECOMENDAR: 

1. AO MUNICÍPIO DE TEFÉ,  

a) A prorrogação do Decreto Municipal 

n. 095, de 28 de janeiro de 2021, já prorrogado 

pelo Decreto Municipal n. 108 de 01 de feve-

reiro de 2021 por, pelo menos, mais 7 (sete) 

dias, intensificando a fiscalização do comércio 

pela Guarda Municipal e outros agentes muni-

cipais, além de reiterar a cooperação da Polícia 

Civil e da Polícia Militar, uma vez que não inter-

romper o funcionamento das atividades dos es-

tabelecimentos enquadrados como não essen-

ciais pode acarretar agravos à saúde pública, 

sendo certo que tal medida de contenção obje-

tiva evitar aglomeração de pessoas, de forma a 

prevenir o acometimento da população pela 

COVID-19;  

 

2. À COORDENAÇÃO DE VIGILÂN-

CIA EM SAÚDE EM TEFÉ:  

a) PROMOVA ampla divulgação do 

Decreto ora recomendado, orientando a popu-

lação a respeito de seus termos, mantendo ca-

nal de comunicação aberto para sanar as dúvi-

das dos munícipes;  

b) ORIENTE no âmbito de sua atribui-

ção os empresários a respeito da observância 

das questões sanitárias atuais de acordo com 

cada ramo empresarial, objetivando evitar aglo-

merações de pessoas, de forma que sejam 

cumpridas as medidas protetivas e recomenda-

ções legais, inclusive Planos de Contingencia-

mento de Controle do Contágio pelo novo coro-

navirus, observando as diretrizes normativas 

que visem à proteção da saúde pública; 

c) ADVIRTA que o descumprimento 

dos decretos e das Recomendações acima 

descritas, responderão por CRIME CONTRA A 

SAÚDE PÚBLICA. 

 

3. AO COMANDO DO 3º BATALHÃO 

DE POLÍCIA MILITAR EM TEFÉ: 
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a) FAÇA VALER O CUMPRIMENTO 

do Decreto ora recomendado, bem como da de-

cisão judicial de âmbito regional exarada nos 

autos nº 0600056-61.2021.8.04.0001, intensifi-

cando a fiscalização do comércio, uma vez que 

não interromper o funcionamento das ativida-

des dos estabelecimentos enquadrados como 

não essenciais pode acarretar agravos à saúde 

pública, sendo certo que tal medida de conten-

ção objetiva evitar aglomeração de pessoas, de 

forma a prevenir o acometimento da população 

pela COVID-19; 

 

4. AOS SINDICATOS DOS COMER-

CIÁRIOS E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 

TEFÉ:  

a) DIVULGUEM e ORIENTEM seus 

sindicalizados e/ou associados sobre o cumpri-

mento do Decreto Estadual, esclarecendo so-

bre as normas sanitárias a serem observadas, 

quanto às medidas de higiene do estabeleci-

mento;   

 

5. AOS EMPRESÁRIOS DE TEFÉ:  

a) CUMPRAM integralmente as dispo-

sições contidas nos Decretos Municipais e Es-

taduais, observando a natureza de seu estabe-

lecimento empresarial, especialmente quanto 

às regras suspensão, higienização sanitárias, 

equipamentos de proteção individual para tra-

balhadoras e trabalhadores, evitando aglome-

ração de pessoas, de forma a prevenir o contá-

gio pelo novo coronavírus, cooperando para a 

proteção da saúde pública;  

b) Em caso de dúvidas quanto às dis-

posições do Decreto, busquem o suporte orien-

tativo da Secretaria Municipal de Saúde, bem 

como de seu respectivo sindicato ou associa-

ção;  

c) O descumprimento da norma em re-

ferência ensejará a aplicação das sanções le-

gais 

devidas.   

 

6. ÀS EMPRESAS DE RÁDIO E DIFU-

SÃO DE TEFÉ:  

a) PROMOVAM ampla divulgação 

desta Recomendação, a fim de colaborar com 

as 

medidas de preservação da saúde e da vida 

das cidadãs e cidadãos tefeenses. 

 

EXPEÇA-SE ofício aos destinatários, 

encaminhando esta recomendação, para que 

dela tomem ciência e informem se as medidas 

recomendadas serão acatadas, requisitando-se 

a resposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

(dada a urgência da questão), com as medidas 
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providenciadas, para o endereço eletrônico: 

dpeam.mediosolimoes@gmail.com. 

Registre-se, no ofício de encaminha-

mento, que, em caso de não acatamento desta 

Recomendação, serão adotadas as medidas le-

gais necessárias, inclusive o ajuizamento da 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Ofi-

cial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas e do Ministério Público do Estado 

do Amazonas, objetivando a transparência da 

atuação institucional, no que concerne ao tema 

exposto, à população amazonense.  

Tefé/AM, 05 de fevereiro de 2021. 

 

CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POS-
SIDÔNIO 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

MARCIA MILENI MIRANDA FONTELLES 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
THAIS MARIA MARRA CORRÊA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 12/2021 – DPE/AM – 

Polo Médio Solimões 

RECOMENDAÇÃO AO MU-
NICÍPIO DE TEFÉ PARA 
QUE REALIZE EM MEDIDA 
DE URGÊNCIA A MANU-
TENÇÃO DA REDE DE OXI-
GÊNIO DO HOSPITAL RE-
GIONAL DE TEFÉ  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, presentada pelas De-

fensoras e pelo Defensor Público que esta 

subscrevem, com fundamento no artigo 134 da 

Constituição da República, artigo 1° da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994, artigo 1° da 

Lei Complementar Estadual nº 01/90;  

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 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fe-

vereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus, objetivando a proteção da 

coletividade; 

CONSIDERANDO que, em 11 de 

março de 2020, a Organização Mundial da Sa-

úde (OMS) declarou o estado de pandemia da 

COVID-19, doença causada pelo novo corona-

vírus (Sars-Cov-2) e a decretação de Estado de 

Emergência e de Calamidade Pública no Ama-

zonas (Decreto nº 42.061, de 16 de março de 

2020 e Decreto nº 42.106, de 24 de março de 

2020); 

mailto:dpeam.mediosolimoes@gmail.com
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CONSIDERANDO o dever de aten-

der aos protocolos de saúde implementados 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

pelo Ministério da Saúde (MS) e a necessidade 

de prevenir a proliferação massiva do vírus no 

território amazonense;  

CONSIDERANDO que o recente 

Decreto Estadual nº 43.269 de 2021 promoveu 

a repristinação do Decreto Estadual nº 43.234, 

dispondo sobre novas medidas restritivas para 

enfrentamento da pandemia do novo coronaví-

rus, em virtude da extrema gravidade do cená-

rio epidemiológico no estado do Amazonas, 

mormente o número elevado de casos positivos 

e de óbitos decorrentes da COVID-19;  

CONSIDERANDO que, pelo Plano 

Executivo de Contingência Estadual para o Re-

crudescimento da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus, ante o aumento vertiginoso das 

contaminações, a Fase 4 foi antecipada, com a 

determinação da reabertura de leitos clínicos e 

                                                      
10 Vide https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagen-

cia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-ante-

cipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-co-

vid-19, acesso em 13.01.2021. 

11  Vide https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-

de UTI na rede pública de saúde e a reestrutu-

ração de demais hospitais para receber pacien-

tes com a Covid-1910;  

CONSIDERANDO que a Fundação 

de Vigilância em Saúde declarou que o Estado 

do Amazonas nunca esteve em posição de con-

taminação residual, situação comprovada pelo 

elevado e contínuo número de casos de pes-

soas contaminadas pelo SARS-CoV-2, identifi-

cado a partir de setembro de 2020;  

CONSIDERANDO a declaração da 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) indi-

cando que o Estado do Amazonas entrou na 

fase roxa11 da pandemia, que representa alto 

risco;  

CONSIDERANDO que o segundo 

pico da COVID-19 no Estado do Amazonas 

está sendo vivenciado nos dias atuais, e que as 

últimas notícias indicam números de contami-

nação, internação e mortes ainda maiores que 

aqueles registrados no primeiro auge da do-

ença12;   

pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml, acesso em 

13.01.2021. 

12  Vide  https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/01/06/covid-no-amazonasnovo-surto-

lota-hospitais-cemiterios-e-fecha-comercio-mais-

uma-vez.ghtml, acesso em 13.01.21. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
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CONSIDERANDO as notícias re-

centes veiculadas nos jornais de âmbito local e 

nacional13, que indicam a proximidade de um 

colapso no sistema de saúde público e privado 

da capital do Estado; 

CONSIDERANDO o recente estudo 

divulgado pela FIOCRUZ, em 23 de dezembro 

de 2020, atestando que a reinfecção é possível 

e pode ser ainda mais grave, especialmente 

nos casos de primeira infecção branda ou as-

sintomática14; 

CONSIDERANDO que, por meio do 

Decreto nº 43.272, de 6 de janeiro de 2021, vol-

tou a ser declarado Estado de Calamidade Pú-

blica, em razão da grave crise de saúde pública 

decorrente da pandemia da COVID-19 (novo 

coronavírus) e suas repercussões nas finanças 

públicas do Estado do Amazonas;  

CONSIDERANDO que o Hospital 

Regional de Tefé conta, atualmente, com o es-

toque de 292 (duzentos e noventa e dois) cilin-

dros, com a capacidade de 10m³/50L e de 

                                                      
13  Vide https://www.acritica.com/channels/ma-

naus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-ma-

naus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pande-

mia e https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioe-

saude/2021/01/lotados-de-pacientescom-covid-

19-hospitais-particulares-pressionam-rede-publica-

em-manaus.shtml, acesso em 13.01.21. 

7m³/40L, sendo certo que possui 37 (trinta e 

sete) leitos clínicos para pacientes com COVID-

19, com a capacidade de intubação de, no má-

ximo, 5 (cinco) pacientes, que, portanto, de-

mandam a utilização de fluxo de oxigênio de 

15L/min, enquanto os pacientes não intubados 

demandam entre 2L/min até 5L/min; 

CONSIDERANDO que o Hospital 

Regional de Tefé recebe, semanalmente, paci-

entes oriundos de diversos municípios do Mé-

dio Solimões, tendo em vista que é a unidade 

de referência de atendimento de média e alta 

complexidade para a Região de Saúde conhe-

cida como Triângulo, que compreende, além de 

Tefé, os municípios de Japurá, Maraã, Juruá, 

Uarini, e Alvarães, bem como para o Distrito Es-

pecial de Saúde Indígena (DSEI) Médio Soli-

mões e Afluentes, que atende 20.357 pessoas 

que vivem em 185 aldeias, de 21 etnias, locali-

zadas nos municípios de Maraã, Tefé, Uarini, 

14 Vide https://saude.estadao.com.br/noticias/ge-

ral,estudo-da-fiocruz-reforca-quereinfeccao-e-pos-

sivel-e-pode-ser-grave,70003561880, acesso em 

13.01.21. 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
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Japurá, Juruá, Jutaí, Eirunepé, Envira, Carau-

ari, Itamarati, Ipixuna, Alvarães, Fonte Boa e 

Coari; 

CONSIDERANDO a alta taxa de 

ocupação de leitos do Hospital Regional de 

Tefé, que, na data de hoje, opera além da lota-

ção MÁXIMA, com 43 (quarenta e três) pacien-

tes COVID-19 internados; 

CONSIDERANDO a necessidade 

imperiosa do Hospital Regional de Tefé estimar, 

com margem de segurança, a utilização de vo-

lume de oxigênio adequado, de acordo com o 

fluxo de oxigênio utilizado pelos pacientes já in-

ternados na unidade, bem como daqueles paci-

entes que estão na iminência de serem transfe-

ridos ao Hospital Regional de Tefé, pelos muni-

cípios integrantes da Região do Triângulo e do 

Distrito Especial de Saúde Indígena (DSEI) Mé-

dio Solimões e Afluentes; 

CONSIDERANDO que o reabaste-

cimento dos cilindros de oxigênio é realizado 

unicamente na cidade de Manaus/AM, pela em-

presa White Martins, o que demanda, portanto, 

a adoção de logística estratégica para o envio 

dos cilindros desabastecidos até a capital do 

Estado, através de transporte, em sua maioria, 

fluvial; 

CONSIDERANDO que em visita re-

alizada pela Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas – Polo Médio Solimões ao Hospital 

Regional de Tefé em 05 de fevereiro de 2021, 

foi constatada a precariedade da rede de gases 

do referido hospital, tendo em vista a falta de 

manutenção, a danificação de equipamentos 

essenciais e falta de sistema automatizado e 

seguro; 

CONSIDERANDO que o Hospital 

Regional de Tefé, nas últimas semanas, vive 

em estado de crise iminente, bastando o au-

mento repentino da demanda ou, ainda, alguma 

problemática ou entrave envolvendo o trans-

porte de cilindros em fluxo para reabasteci-

mento, para que haja colapso hospitalar, faz-se 

necessária a adoção de medidas efetivas para 

regularizar o estoque de oxigênio local, razão 

pela qual a Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas – Polo Médio Solimões; 

RESOLVE RECOMENDAR AO 

MUNICÍPIO DE TEFÉ: 

a) A providência imediata de manu-

tenção da rede de gases do Hospital Regio-
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nal de Tefé, através de profissional compro-

vadamente habilitado 15 , a ser contratado 

pela Prefeitura, a fim de garantir a aptidão da 

rede para atender à usina de oxigênio medicinal 

que está em vias de instalação no referido hos-

pital, em especial, a certificação de que todos 

os leitos destinados a pacientes diagnosti-

cados com Covid-19 estejam adaptados 

para fornecimento de gás oxigênio através 

da rede, bem como a regulação adequada da 

pressão da rede e a verificação de possíveis 

vazamentos; 

b) Aquisição e instalação imediata de 

01 (um) compressor de oxigênio para substi-

tuição do compressor que se encontra danifi-

cado; 

c) Aquisição e instalação imediata de 

fluxômetros aptos a garantir a regulação de 

escoamento de gases na rede de gás do HRT; 

d) A aquisição e instalação imediata de 

válvulas reguladoras de pressão em todos os 

leitos para adequar o sistema e evitar gatos 

desnecessários de oxigênio16; 

                                                      
15 Engenheiro Clínico 

e) A providência imediata de aquisição 

de máquina de envasamento de gás para ga-

rantir a efetividade do fornecimento de oxigênio 

medicinal pela usina mesmo que haja algum im-

previsto com o funcionamento da rede de gases 

do HRT; 

f) A instalação de sistema automati-

zado na rede de gases do HRT, de modo que 

haja sinalização por alarme audiovisual do mo-

mento adequado para troca dos cilindros em 

uso por cilindros reabastecidos, garantindo-se, 

assim, a segurança desse procedimento; 

ENCAMINHE-SE esta recomenda-

ção aos destinatários, para que dela tomem ci-

ência e adotem as medidas indicadas, requisi-

tando-se a resposta acerca das providências to-

madas, no prazo de 72 (setenta e duas horas) 

dada a urgência da questão) para o endereço 

eletrônico: dpeam.mediosolimoes@gmail.com, 

com envio de documentação comprobatória 

do procedimento administrativo interno de 

requisição (indicando o prazo de chegada 

dos itens) ou, se for o caso, da justificativa 

de impossibilidade de aquisição dos itens (a 

16 Conforme os ensinamentos do Engenheiro Clínico Lúcio 

Flávio de Maralhães Brito, CCE, professor na PUC-SP e cri-

ador do canal Escola de Engenharia Clínica, a pressão ade-

quada é de 3,5 kgv/cm2. 

mailto:dpeam.mediosolimoes@gmail.com
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exemplo do insucesso na busca de fornece-

dores ou da negativa de entrega); 

Por oportuno, tendo em vista a 

informação de que foi realizada uma avalia-

ção técnica da rede de gases do Hospital Re-

gional de Tefé na última semana por técnico 

contratado pela Prefeitura Municipal de 

Tefé, conforme Relatório de Visita ao Hospi-

tal Regional de Tefé em 05/02/2021, requi-

sita-se o envio do laudo técnico decorrente 

da referida avaliação. 

Registre-se, que, em caso de não 

acatamento desta Recomendação, serão ado-

tadas as medidas legais necessárias, inclusive 

o ajuizamento da Ação Civil Pública.  

Tefé/AM, 09 de fevereiro de 2021. 

 

CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POS-
SIDÔNIO 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
MARCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTEL-

LES 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
THAIS MARIA MARRA CORRÊA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 13/2021 – DPE/AM – 

Polo Médio Solimões 

RECOMENDAÇÃO AO MU-
NICÍPIO DE TEFÉ PARA 
QUE ELABORE OU APER-
FEIÇOE O JÁ EXISTENTE 
PLANO DE REABASTECI-
MENTO DE CILINDROS DE 
OXIGÊNIO  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, presentada pelas De-

fensoras e pelo Defensor Público que esta 

subscrevem, com fundamento no artigo 134 da 

Constituição da República, artigo 1° da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994, artigo 1° da 

Lei Complementar Estadual nº 01/90;  

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 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fe-

vereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus, objetivando a proteção da 

coletividade; 

CONSIDERANDO que, em 11 de 

março de 2020, a Organização Mundial da Sa-

úde (OMS) declarou o estado de pandemia da 
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COVID-19, doença causada pelo novo corona-

vírus (Sars-Cov-2) e a decretação de Estado de 

Emergência e de Calamidade Pública no Ama-

zonas (Decreto nº 42.061, de 16 de março de 

2020 e Decreto nº 42.106, de 24 de março de 

2020); 

CONSIDERANDO o dever de atender 

aos protocolos de saúde implementados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 

Ministério da Saúde (MS) e a necessidade de 

prevenir a proliferação massiva do vírus no ter-

ritório amazonense;  

CONSIDERANDO que o recente De-

creto Estadual nº 43.269 de 2021 promoveu a 

repristinação do Decreto Estadual nº 43.234, 

dispondo sobre novas medidas restritivas para 

enfrentamento da pandemia do novo coronaví-

rus, em virtude da extrema gravidade do cená-

rio epidemiológico no estado do Amazonas, 

mormente o número elevado de casos positivos 

e de óbitos decorrentes da COVID-19;  

CONSIDERANDO que, pelo Plano 

Executivo de Contingência Estadual para o Re-

crudescimento da Infecção Humana pelo novo 

                                                      
17 Vide https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagen-

cia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-ante-

cipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-co-

vid-19, acesso em 13.01.2021. 

coronavírus, ante o aumento vertiginoso das 

contaminações, a Fase 4 foi antecipada, com a 

determinação da reabertura de leitos clínicos e 

de UTI na rede pública de saúde e a reestrutu-

ração de demais hospitais para receber pacien-

tes com a Covid-1917;  

CONSIDERANDO que a Fundação de 

Vigilância em Saúde declarou que o Estado do 

Amazonas nunca esteve em posição de conta-

minação residual, situação comprovada pelo 

elevado e contínuo número de casos de pes-

soas contaminadas pelo SARS-CoV-2, identifi-

cado a partir de setembro de 2020;  

CONSIDERANDO a declaração da 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) indi-

cando que o Estado do Amazonas entrou na 

fase roxa18 da pandemia, que representa alto 

risco;  

CONSIDERANDO que o segundo pico 

da COVID-19 no Estado do Amazonas está 

sendo vivenciado nos dias atuais, e que as últi-

mas notícias indicam números de contamina-

ção, internação e mortes ainda maiores que 

18  Vide https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-

pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml, acesso em 

13.01.2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2020-12/amazonas-antecipa-quarta-fase-do-plano-de-contingencia-da-covid-19
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-na-fase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml
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aqueles registrados no primeiro auge da do-

ença19;   

CONSIDERANDO as notícias recen-

tes veiculadas nos jornais de âmbito local e na-

cional20, que indicam a proximidade de um co-

lapso no sistema de saúde público e privado da 

capital do Estado; 

CONSIDERANDO o recente estudo di-

vulgado pela FIOCRUZ, em 23 de dezembro de 

2020, atestando que a reinfecção é possível e 

pode ser ainda mais grave, especialmente nos 

casos de primeira infecção branda ou assinto-

mática21; 

CONSIDERANDO que, por meio do De-

creto nº 43.272, de 6 de janeiro de 2021, voltou 

a ser declarado Estado de Calamidade Pública, 

em razão da grave crise de saúde pública de-

corrente da pandemia da COVID-19 (novo co-

ronavírus) e suas repercussões nas finanças 

públicas do Estado do Amazonas;  

                                                      
19  Vide  https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/01/06/covid-no-amazonasnovo-surto-

lota-hospitais-cemiterios-e-fecha-comercio-mais-

uma-vez.ghtml, acesso em 13.01.21. 

20  Vide https://www.acritica.com/channels/ma-

naus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-ma-

naus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pande-

mia e https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioe-

saude/2021/01/lotados-de-pacientescom-covid-

 CONSIDERANDO que o Hospital Regi-

onal de Tefé conta, atualmente, com o estoque 

de 292 (duzentos e noventa e dois) cilindros, 

com a capacidade de 10m³/50L e de 7m³/40L, 

sendo certo que possui 37 (trinta e sete) leitos 

clínicos para pacientes com COVID-19, com a 

capacidade de intubação de, no máximo, 5 

(cinco) pacientes, que, portanto, demandam a 

utilização de fluxo de oxigênio de 15L/min, en-

quanto os pacientes não intubados demandam 

entre 2L/min até 5L/min; 

 CONSIDERANDO que o Hospital Regi-

onal de Tefé recebe, semanalmente, pacientes 

oriundos de diversos municípios do Médio Soli-

mões, tendo em vista que é a unidade de refe-

rência de atendimento de média e alta comple-

xidade para a Região de Saúde conhecida 

como Triângulo, que compreende, além de 

Tefé, os municípios de Japurá, Maraã, Juruá, 

Uarini, e Alvarães, bem como para o Distrito Es-

19-hospitais-particulares-pressionam-rede-publica-

em-manaus.shtml, acesso em 13.01.21. 

21 Vide https://saude.estadao.com.br/noticias/ge-

ral,estudo-da-fiocruz-reforca-quereinfeccao-e-pos-

sivel-e-pode-ser-grave,70003561880, acesso em 

13.01.21. 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/hospitais-privados-estaolotados-e-manaus-chega-ao-alerta-roxo-o-mais-grave-da-pandemia
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pecial de Saúde Indígena (DSEI) Médio Soli-

mões e Afluentes, que atende 20.357 pessoas 

que vivem em 185 aldeias, de 21 etnias, locali-

zadas nos municípios de Maraã, Tefé, Uarini, 

Japurá, Juruá, Jutaí, Eirunepé, Envira, Carau-

ari, Itamarati, Ipixuna, Alvarães, Fonte Boa e 

Coari; 

 CONSIDERANDO a alta taxa de ocupa-

ção de leitos do Hospital Regional de Tefé, que, 

na data de hoje, opera em lotação MÁXIMA, 

com 43 (quarenta e três) pacientes COVID-19 

internados; 

 CONSIDERANDO a necessidade impe-

riosa do Hospital Regional de Tefé estimar, com 

margem de segurança, a utilização de volume 

de oxigênio adequado, de acordo com o fluxo 

de oxigênio utilizado pelos pacientes já interna-

dos na unidade, bem como daqueles pacientes 

que estão na iminência de serem transferidos 

ao Hospital Regional de Tefé, pelos municípios 

integrantes da Região do Triângulo e do Distrito 

Especial de Saúde Indígena (DSEI) Médio Soli-

mões e Afluentes; 

 CONSIDERANDO que o reabasteci-

mento dos cilindros de oxigênio é realizado uni-

camente na cidade de Manaus/AM, pela em-

presa White Martins, o que demanda, portanto, 

a adoção de logística estratégica para o envio 

dos cilindros desabastecidos até a capital do 

Estado, através de transporte, em sua maioria, 

fluvial; 

 CONSIDERANDO que o Hospital Regi-

onal de Tefé, na última semana, vive em estado 

de crise iminente, bastando o aumento repen-

tino da demanda ou, ainda, alguma problemá-

tica ou entrave envolvendo o transporte de ci-

lindros em fluxo para reabastecimento, para 

que haja colapso hospitalar, faz-se necessária 

a adoção de medidas efetivas para regularizar 

o estoque de oxigênio local, razão pela qual a 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – 

Polo Médio Solimões; 

RESOLVE RECOMENDAR AO MUNICÍPIO 

DE TEFÉ: 

a) A adoção imediata de medidas que 

viabilizem o reabastecimento de oxigênio em 

tempo hábil, com vistas a evitar níveis de critici-

dade por ausência de oxigênio, devendo haver 

a elaboração de planejamento técnico de re-

abastecimento de cilindros de oxigênio que 

garanta o recebimento de, pelo menos, 120 

(cento e vinte) cilindros abastecidos de oxi-

gênio, a cada 24 (vinte e quatro) horas, tendo 

em vista a média estimada de utilização do HRF 

nos últimos dias;  
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b) Em razão da necessidade de haver, 

ao menos, 120 (cento e vinte) cilindros abaste-

cidos no Hospital Regional de Tefé, para utiliza-

ção no período de 24 (vinte e quatro) horas, re-

comenda-se que a aquisição de, pelo menos, 

150 (cento e cinquenta) cilindros de forma ime-

diata e urgente, totalizando 457 de propriedade 

do Município de Tefé/AM; 

c) Com a aquisição supracitada, reco-

menda-se que o excedente aos cilindros em 

uso, qual seja, 337 (trezentos e trinta e sete) ci-

lindros de propriedade do município, sejam en-

viados DIARIAMENTE até a cidade de Manaus, 

com vistas a garantir o reabastecimento e a lo-

gística de retorno dos insumos em tempo hábil; 

c) A utilização, preferencialmente, de 

LANCHA RÁPIDA (lancha a jato) para o trans-

porte de cilindros vazios e reabastecidos no tra-

jeto que compreende a saída e retorno do mu-

nicípio até a capital do Estado, tendo em vista 

que o trajeto através da referida lancha dura, 

em média, 12h a 14h;  

d) Subsidiariamente, em caso de im-

possibilidade absoluta de utilização de lanchas 

rápidas, o uso de barcos FERRY BOATS e, em 

caso de urgências, compreendidas como a au-

sência de, pelo menos, 40 (quarenta) cilindros 

cheios para o período de 24 (vinte e quatro) ho-

ras, a utilização de transporte aéreo, fretado ou 

executado pela Força Aérea Brasileira. 

 

ENCAMINHE-SE esta recomendação 

aos destinatários, para que dela tomem ciência 

e adotem as medidas indicadas, requisitando-

se a resposta acerca das providências toma-

das, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) 

dada a urgência da questão) para o endereço 

eletrônico: dpeam.mediosolimoes@gmail.com. 

Registre-se, que, em caso de não aca-

tamento desta Recomendação, serão adotadas 

as medidas legais necessárias, inclusive o ajui-

zamento da Ação Civil Pública.  

TeféAM, 09 de fevereiro de 2021. 

 

CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POS-
SIDÔNIO 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
MARCIA MILENI MIRANDA FONTELLES 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
THAIS MARIA MARRA CORRÊA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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