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PORTARIA Nº 168/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 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 con-
trato está diretamente relacionada ao acompa-
nhamento de sua execução; 

CONSIDERANDO que por imposição legal a 
execução do contrato administrativo será acom-
panhada e fiscalizada por representante da ad-
ministração, especialmente designado; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao 
gestor autoridade para acompanhar sistemati-
camente o desenvolvimento do contrato, o que 
lhe possibilita corrigir, no âmbito da sua esfera 
de ação e no tempo certo, eventuais irregulari-
dades ou distorções existentes, 

RESOLVE: 
 
I-DESIGNAR, em conformidade com o disposto 
no artigo 73, inciso I, alínea a, da Lei 8.666/93, 
o servidor Telamon Barbosa Firmino Neto, 
matrícula nº 000.142-2A, para, sem prejuízo 
de suas atribuições, atuar na emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo do Contrato indicado 
no quadro desta Portaria. 
 

Objeto do Contrato 
 Nº do 
Contrato 

O presente contrato celebrado entre a 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e a empresa WV SERVI-
ÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CON-
SULTORIA EIRELI, que tem por objeto 
a prestação de serviços de reforma e 
adaptação do edifício-sede do Polo 

09/2020 

do Baixo Amazonas, na cidade de Pa-
rintins/AM. 

 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLI-
QUE-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 26 de Março de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 173/2021-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 Resolução nº 002/2013-
CSDPE/AM, que regulamenta o Plantão dos 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas e 
dos servidores, com recentes alterações pro-
movidas pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de ju-
nho de 2019; 
CONSIDERANDO os documentos e informa-
ções constantes no bojo do processo adminis-
trativo nº 1680/2021 
 
RESOLVE: 
I – ALTERAR a Portaria n.º 948/2020-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
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Eletrônico da DPE/AM, edição n.º 1.373, de 

30 de dezembro de 2020, quanto a escala 

do do Polo do Médio Solimões, para o 1º 

semestre de 2021; 

II – Os Anexos III e IV da Portaria n.º 

948/2020-GDPG/DPE/AM, passam a viger 

conforme anexo único, desta Portaria, dis-

ponibilizado no sítio eletrônico da Defenso-

ria Pública do Estado do Amazonas, no link 

“Escala de Plantão -Atendimento e Cus-

tódia” 

 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

30 de março de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 2/2021/CPP (Próton 

00000.008983/2021) 

PLANEJAMENTO E IMPLE-
MENTAÇÃO DO PROGRAMA 
DE AUXÍLIO EMERGENCIAL 
ESTADUAL PARA GARAN-
TIA DE RENDA MÍNIMA 
PARA A POPULAÇÃO EM SI-
TUAÇÃO DE VULNERABILI-
DADE DECORRENTE DAS 
ENCHENTES DOS RIOS PU-
RUS E JURUÁ 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, presentada pela De-

                                                      
1 Portaria n. 125/2021-GDPG/DPE/AM 

fensora e pelo Defensor Público que esta subs-

crevem, 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 criação de Grupo 

de Trabalho “Enchentes” nesta defensoria pú-

blica estadual para atuar judicial e extrajudicial-

mente junto aos municípios de interior atingidos 

pelas enchentes que não sejam englobados por 

Polos de Atendimento já instalados1; 

CONSIDERANDO a Vulnerabilidades 

Climáticas e Antrópicas da Maior Bacia Hidro-

gráfica do Planeta - Bacia Amazônica - con-

tando com eventos extremos do processo de 

enchente e vazante comuns ao sistema hidro-

lógico (variabilidade e vulnerabilidade climática) 

que conta com zona de convergência intertropi-

cal, efeitos do Oceano Pacífico no clima regio-

nal – El Niño e La Niña, efeitos no Oceano 

Atlântico no Clima Regional, e em função des-

tas condições naturais ou antrópicas, tais even-

tos podem se dar de maneira extrema, trazendo 

diversos prejuízos à população; 

CONSIDERANDO o Boletim de Moni-

toramento Hidrometeorológico da Amazônia 
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Ocidental no período de 16 de fevereiro a 17 de 

março de 2021, a estação das chuvas em 

grande parte da região, observam-se grandes 

volumes de precipitação sobre algumas bacias 

da área de monitoramento, volumes mais ele-

vados são observados nas bacias localizadas 

no centro e oeste da região e os menores no 

extremo norte. Parte das bacias monitoradas 

apresentou excesso de precipitação em prová-

vel resposta ao evento La Niña, bacias do Ari-

puanã, Branco, Japurá, Javari, Juruá, Jutaí, 

Madeira, Negro e curso principal do Solimões, 

foram consideradas com precipitação acima do 

esperado no período2; 

CONSIDERANDO que o desastre 

de inundação é o que afeta um grande número 

de pessoas no Estado do Amazonas, situação 

que fica ainda mais crítica em 2021 por causa 

da pandemia de Covid-19, em que o segundo 

pico da COVID-19 no Estado do Amazonas 

está sendo vivenciado nos dias atuais, e que 

desde dezembro já se observou forte circulação 

viral em Manaus, sob a influência da nova vari-

ante SARS-COV-2, quando voltamos a chocar 

a humanidade com a morte de dezenas de pa-

cientes por asfixia, dentro e fora dos hospitais3, 

                                                      
2 Vide http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazo-
nas/20210319_18-20210319%20-%20183322.pdf, 
acesso em 29/03/2021. 

protagonizando o que podemos considerar 

como uma das piores tragédias sanitárias e hu-

manitárias registradas durante toda a pande-

mia, pelo menos até o momento4 , conforme 

destaca o Epidemiologista Jesem Orellana da 

FIOCRUZ/Amazônia. 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.608, 

de 10 de abril de 2012 que Institui a Política Na-

cional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional 

de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC. O ar-

tigo 2.º da referida Lei atribui à União, aos Es-

tados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 

dever de adoção das medidas necessárias à re-

dução dos riscos de desastres, em colaboração 

com entidades públicas ou privadas e socie-

dade em geral – como diretriz (art. 4.º, I) e ob-

jetivo (art. 5.º, I e II) da PNPDEC está a atuação 

articulada dos entes federativos para a redução 

de desastres e apoio, assistência e socorro às 

comunidades atingidas. 

CONSIDERANDO a necessidade 

de mapeamento de riscos produzidos na escala 

1:2.000 ou maior, como instrumento que repre-

3 Vide https://bit.ly/3px4zSd, acesso em 29/03/2021. 
4 Vide https://bit.ly/3jYIBpX, acesso em 29/03/2021. 

 

http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20210319_18-20210319%20-%20183322.pdf
http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20210319_18-20210319%20-%20183322.pdf


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.432 Pág. 4/8 

 

 

 

 

senta os setores afetados por ameaças (desli-

zamentos, inundações, processos geológicos 

correlatos) e o respectivo grau de risco, com in-

dicação de tipos de intervenção para minimiza-

ção das situações de risco, além do número de 

moradias afetadas e eventualmente aquelas 

que devem ser removidas. São estudos de 

maior detalhe, algumas vezes apresentados 

isoladamente, outras vezes incluídos nos Pla-

nos Municipais de Redução de Risco (PMRR) e 

em Projetos de Urbanização dos assentamen-

tos precários (ou núcleos urbanos informais, 

conforme denominação atual); 

CONSIDERANDO a interessante cita-

ção do Allan Lavell, segundo a qual o risco é um 

produto da relação entre as ameaças e as vul-

nerabilidades: “O risco deriva da relação dinâ-

mica e dialética entre as chamadas ameaças fí-

sicas e as vulnerabilidades de uma sociedade 

ou um componente particular desta. As amea-

ças são eventos físicos latentes, ou seja proba-

                                                      
5 LAVELL, Allan. Sobre la gestión del riesgo: apuntes ha-

cia uma definición, 2001. Disponível em: 

http://www.disaster-info.net/lideres/portugues/bra-

sil%2006/Material%20previo/Allangestriesg.pdf 
6 Decreto Legislativo n. 956, de 24 de fevereiro de 

2021. 

7 Vide https://g1.globo.com/google/amp/am/ama-

zonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-

bilidades de ocorrência de eventos físicos da-

nosos no futuro, e podem ser classificadas ge-

nericamente de acordo com sua origem, como 

“naturais”, “sócio-naturais” ou “antropogêni-

cas”5; 

CONSIDERANDO decreto legislativo 

estadual reconhecendo a ocorrência do estado 

de calamidade pública em razão de desastre 

classificado e codificado como INUNDAÇÕES 

– COBRADE nº 1.2.1.0.0, conforme IN/MI nº 

36/2020, no município de Boca do Acre6; 

CONSIDERANDO estado de emer-

gência declarado pela Defesa Civil do Es-

tado do Amazonas em razão do aumento do 

nível dos rios nos municípios Boca do Acre, 

Pauini, Lábrea, Canutama, Guajará, Ipixuna, 

Envira, Eirunepé, Itamarati e Carauari7; 

 CONSIDERANDO estado de trans-

bordamento declarado pela Defesa Civil do 

Estado do Amazonas em razão do aumento 

do nível dos rios no município de Tapauá8; 

afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-ci-

vil.ghtml, acesso em 29/03/2021. 

8 Vide https://g1.globo.com/google/amp/am/ama-

zonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-

afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-ci-

vil.ghtml, acesso em 29/03/2021. 

https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/am/amazonas/noticia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-civil.ghtml


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.432 Pág. 5/8 

 

 

 

 

CONSIDERANDO previsão da Defesa 

Civil do Estado do Amazonas de que 50 (cin-

quenta) municípios amazonenses sejam atingi-

dos pelo aumento do nível dos rios em 20219; 

CONSIDERANDO estimativa de que 

aproximadamente 130.000 (cento e trinta mil) 

pessoas sejam afetadas pelo aumento do nível 

dos rios Juruá, Purus e Madeira10; 

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 

                                                      
9 Vide http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-

lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-

de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-pri-

mario/, acesso em 29/03/2021. 

Emergência e de Calamidade Pública no Ama-

zonas, somada a restrições de circulação (De-

creto nº 42.061, de 16 de março de 2020, De-

creto nº 42.106, de 24 de março de 2020, De-

creto Estadual nº 43.269 de 2021, Decreto nº 

43.272, de 6 de janeiro de 2021, e Decreto Es-

tadual nº 43.340 de 29 de janeiro de 2021); 

CONSIDERANDO os impactos econô-

micos de tais medidas restritivas na renda mé-

dia da população em geral, que depende do co-

mércio local para sua subsistência, sendo dever 

Estado minorar tais consequências na vida do 

cidadão, assim como adotar medidas que per-

mitam, de fato, o isolamento social para evitar a 

propagação da COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de 

imposição de novas medidas aptas ao fomento 

e incentivo do distanciamento social decorrente 

do aumento do número de casos e da possibili-

dade de reinfecção pelo novo coronavírus; 

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 

10 Vide http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-

lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-

de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-pri-

mario/, acesso em 29/03/2021. 

http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
http://www.defesacivil.am.gov.br/wilson-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-setor-primario/
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prevenir a proliferação massiva do vírus no ter-

ritório amazonense;  

CONSIDERANDO a declaração da 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) in-

dicando que o Estado do Amazonas entrou 

na fase laranja 11  da pandemia, que repre-

senta risco moderado;  

CONSIDERANDO o dever do Estado 

de garantir o mínimo existencial ao cidadão, 

assegurando-lhe os direitos previstos no ar-

tigo 6º da Constituição Federal, tais como 

saúde, alimentação, trabalho, moradia, 

transporte, lazer, segurança, previdência 

social, proteção à maternidade e à infância, 

assistência aos desamparados; 

CONSIDERANDO que o artigo 203 

da Constituição Federal assegura a assis-

tência social a quem dela necessitar, inde-

pendente de contraprestação, a cargo de to-

dos os entes federativos; 

                                                      
11  Vide http://www.fvs.am.gov.br/noti-

cias_view/4655, acesso em 29/03/2021. 

12 Vide http://www.inaciomartins.pr.gov.br/con-

teudo/programas-sociais-relacionados-ao-covid-

19/2198; https://novalima.mg.gov.br/noticias/co-

vid-19-prefeitura-destina-cerca-de-r-2-milhoes-em-

auxilio-emergencial-para-pessoas-de-baixa-renda-

em-nova-lima;  

CONSIDERANDO que diversos Esta-

dos e Municípios já vêm adotando medidas de 

prestação de auxílio financeiro a famílias de 

baixa renda em caráter emergencial em razão 

da interrupção de atividades comerciais, estu-

dantis e profissionais como forma de conter pro-

pagação do novo coronavírus12; 

CONSIDERANDO a criação do Auxílio 

Emergencial Estadual pelo Decreto n. 

43.338/2021, criado com o fim de possibilitar 

adoção de medidas restritivas de circulação e 

minorar situações de vulnerabilidade social 

agravadas pela pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO as informações de 

que somente 100.000 (cem mil) famílias foram 

contempladas com o Auxílio Emergencial Esta-

dual supracitado13;  

CONSIDERANDO que a população 

em municípios do interior atingidos pelo au-

https://www.saomiguel.pr.gov.br/prefeitura-en-

trega-mais-duas-parcelas-do-auxilio-emergencial-

municipal/, acesso em 29/03/2021. 

13 Vide http://www.amazo-

nas.am.gov.br/2021/01/auxilio-estadual-paga-

mento-comeca-nesta-segunda-feira-e-cartao-sera-

entregue-em-casa-para-familias-em-situacao-de-

extrema-pobreza/, acesso em 29/03/2021. 

http://www.inaciomartins.pr.gov.br/conteudo/programas-sociais-relacionados-ao-covid-19/2198
http://www.inaciomartins.pr.gov.br/conteudo/programas-sociais-relacionados-ao-covid-19/2198
http://www.inaciomartins.pr.gov.br/conteudo/programas-sociais-relacionados-ao-covid-19/2198
https://novalima.mg.gov.br/noticias/covid-19-prefeitura-destina-cerca-de-r-2-milhoes-em-auxilio-emergencial-para-pessoas-de-baixa-renda-em-nova-lima
https://novalima.mg.gov.br/noticias/covid-19-prefeitura-destina-cerca-de-r-2-milhoes-em-auxilio-emergencial-para-pessoas-de-baixa-renda-em-nova-lima
https://novalima.mg.gov.br/noticias/covid-19-prefeitura-destina-cerca-de-r-2-milhoes-em-auxilio-emergencial-para-pessoas-de-baixa-renda-em-nova-lima
https://novalima.mg.gov.br/noticias/covid-19-prefeitura-destina-cerca-de-r-2-milhoes-em-auxilio-emergencial-para-pessoas-de-baixa-renda-em-nova-lima
https://www.saomiguel.pr.gov.br/prefeitura-entrega-mais-duas-parcelas-do-auxilio-emergencial-municipal/
https://www.saomiguel.pr.gov.br/prefeitura-entrega-mais-duas-parcelas-do-auxilio-emergencial-municipal/
https://www.saomiguel.pr.gov.br/prefeitura-entrega-mais-duas-parcelas-do-auxilio-emergencial-municipal/
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/auxilio-estadual-pagamento-comeca-nesta-segunda-feira-e-cartao-sera-entregue-em-casa-para-familias-em-situacao-de-extrema-pobreza/
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/auxilio-estadual-pagamento-comeca-nesta-segunda-feira-e-cartao-sera-entregue-em-casa-para-familias-em-situacao-de-extrema-pobreza/
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/auxilio-estadual-pagamento-comeca-nesta-segunda-feira-e-cartao-sera-entregue-em-casa-para-familias-em-situacao-de-extrema-pobreza/
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/auxilio-estadual-pagamento-comeca-nesta-segunda-feira-e-cartao-sera-entregue-em-casa-para-familias-em-situacao-de-extrema-pobreza/
http://www.amazonas.am.gov.br/2021/01/auxilio-estadual-pagamento-comeca-nesta-segunda-feira-e-cartao-sera-entregue-em-casa-para-familias-em-situacao-de-extrema-pobreza/
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mento do nível dos rios Purus e Juruá se en-

contra em situação de hipervulnerabilidade, 

considerando a situação de pandemia da CO-

VID-19 e dificuldade de acesso a bens e servi-

ços somente fornecidos na capital, sendo papel 

do Estado facilitar o acesso a direitos essenci-

ais; 

RESOLVE RECOMENDAR: 

a) a criação de benefício eventual, de 

caráter provisório, específico, a ser 

concedido pelo período mínimo de 

3 (três) meses, destinado à 

população em situação de extrema 

pobreza (renda per capita de R$ 0 

a R$ 89,00) e pobreza (renda per 

capita de R$ 89,01 a R$ 178,00) 

atingida pela cheia dos rios Purus 

e Juruá; 

b) a possibilidade de fruição 

concomitante do benefício 

eventual referente às enchentes e 

do Auxílio Emergencial Estadual 

instituído pelo Decreto n. 

43.338/2021; 

c) a prorrogação do benefício 

enquanto perdurarem o estado de 

emergência ou transbordamento 

nos municípios das calhas dos rios 

Purus e Juruá e os efeitos sociais 

consequentes do evento 

ambiental; 

d) o não impedimento do benefício às 

famílias que não recebam o 

Programa Bolsa Família ou o 

Auxílio Emergencial Federal; 

e) o não impedimento do benefício às 

famílias que não estejam 

cadastradas no CadÚnico; 

f) a não utilização do requisito de 

quantidade de membros por 

família para não fruição do 

benefício;  

g) a não utilização de critério de 

inelegibilidade o fato da pessoa 

possuir o Registro Nacional de 

Veículos Automotores 

(RENAVAM) ativo, com cadastro 

de veículos fabricados entre os 

anos de 2000 e 2020, junto ao 

Departamento Estadual de 

Trânsito do Amazonas -

DETRAN/AM; 

h) a não utilização de critério de 

inelegibilidade o fato da pessoa 

estar em situação irregular junto ao 

Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
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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 10 (dez) dias úteis para o 

endereço eletrônico: projetos@defenso-

ria.am.gov.br. 

Registre-se, que, em caso de não aca-

tamento desta Recomendação, podem ser ado-

tadas as medidas legais necessárias, inclusive 

o ajuizamento da Ação Civil Pública.  

Manaus/AM, 30 de março de 2021. 

 
 

GABRIEL HERZOG KEHDE 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
 

JÉSSICA CRISTINA MELO DE MATOS 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
 

RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LÔBO 
Defensor Público do Estado do Amazonas 
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