
 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021                         Ano 7, Edição 1.442 Pág. 1/10 

 

 

 

 

PORTARIA N.º 213/2021-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 que os candidatos Felipe 
Travassos Rodrigues e Ruth Priscila Mello Lo-
pes, nomeados pela Portaria n.º 128/2021-
GDPG/DPE/AM publicada no diário oficial de 
12/03/2021, não tomaram posse no prazo pre-
visto no art. 43 da lei 1.762 de novembro de 
1986, bem como a portaria n.º 209/2021-
GDPG/DPE/AM publicada no diário oficial de 
13/04/2021 que tornou sem efeito a nomeação 
dos referidos candidatos nos cargos de Assis-
tente Técnico em Tecnologia da Informação de 
Defensoria  - Assistente Técnico de Suporte e 
Assistente Técnico de Defensoria – Assistente 
Técnico Administrativo, município de atuação: 
Manaus, do Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Público do Estado do Amazonas e o 
respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Remu-
nerações;  
CONSIDERANDO, o constante nos autos do 
Processo de n.º 20000.001179/2021-62; 

RESOLVE: 
I - NOMEAR, em conformidade com o artigo 8º, 

§ 1º, da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de 

setembro de 2014, para exercer cargo de 

provimento efetivo do Quadro de Servidores 

Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, os candidatos abaixo 

especificados: 
CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE DEFENSORIA – ASSISTENTE TÉC-

NICO DE SUPORTE 
MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 
VAGA A 

SER PRE-
ENCHIDA 

EDUARDO PINHEIRO DO 
NASCIMENTO 

5ª 3ª 

CARGO: ASSISTENTE TECNICO DE DEFENSORIA 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 
VAGA A 

SER PRE-
ENCHIDA 

MANOEL MESSIAS DE JESUS 21ª 15ª 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 14 de abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

       
PORTARIA N.º 215/2021-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 Promul-
gada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001924/2021-73, datado de 12/04/2021; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Rudson Fernandes Nunes, a 
contar de 01 de abril de 2021, do cargo de pro-
vimento em comissão de Diretor Adjunto DPE-4, 
previsto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de se-
tembro de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 
13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações; 
II – NOMEAR Rudson Fernandes Nunes, a 
contar da data da exoneração, para exercer o 
cargo de provimento em comissão Diretor DPE-
5, previsto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de 
setembro de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 
13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de 
abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 217/2021-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 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de ta-
refas especiais no âmbito da Defensoria Pú-
blica 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 infoma-
ções constantes no bojo do processo adminis-
trativo nº 2009/2021 
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a Portaria n.º 948/2020-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM, edição n.º 1.373, de 30 

de dezembro de 2020, quanto a escala do Polo 

do Madeira, para o 1º semestre de 2021; 

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

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

conforme anexo único, desta Portaria, disponi-

bilizado no sítio eletrônico da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, no link “Escala 

de Plantão -Atendimento e Custódia” 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

15 de abril de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado do Amazo-

nas 
 

ERRATA 

PORTARIA N.º 174/2021-GDPG/DPE/AM (PU-

BLICADA NO DIÁRIO OfiCIAL ELETRÔNICO DA 

DPE/AM, ANO 7, EDIÇÃO 1.433, DE 31 DE MARÇO 

DE 2021, PÁGS. 2 E 3/18). 

ONDE SE LÊ: 

IV – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
mentos do Defensor Público mencionado no in-
ciso II, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Comple-
mentar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
alterado pela Lei Complementar Estadual n. 
196, de 13 de maio de 2019, e regulamentado 
pela Resolução nº 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que o membro já não 
perceba a vantagem em razão de outra cumula-
ção simultânea; 

LEIA-SE: 

IV – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
mentos do Defensor Público mencionado no in-
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ciso III, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Comple-
mentar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
alterado pela Lei Complementar Estadual n. 
196, de 13 de maio de 2019, e regulamentado 
pela Resolução nº 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que o membro já não 
perceba a vantagem em razão de outra cumula-
ção simultânea; 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 15 de 
abril de 2021. 

 
Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 
RECOMENDAÇÃO Nº 2/2021/CPP/DPE/AM 

Próton 00000.011152/2021 

RECOMENDAÇÃO ÀS PREFEITU-
RAS DE BOCA DO ACRE, PAUINI, 
LÁBREA, CANUTAMA, TAPAUÁ, 
BERURI, GUAJARÁ, IPIXUNA, EN-
VIRA, EIRUNEPÉ, ITAMARATI E 
CARAUARI PARA ADOÇÃO DE 
MEDIDAS COLABORATIVAS DE 
ENFRENTAMENTO DAS CHEIAS 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, presentada pela De-

fensora e pelo Defensores Públicos 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;  

                                                      
1 Vide https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-

4957d32bdba4.file-
susr.com/ugd/1d97cc_e264134544ab4d398d48bd5a
0cec7e11.pdf, acesso em 15/04/2021 

CONSIDERANDO, a instituição do 

Grupo de Trabalho “Enchentes” na Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas em 10 de 

março de 2021 para atuar judicial e extrajudici-

almente junto aos municípios de interior atingi-

dos pelas enchentes que não sejam engloba-

dos por Polos de Atendimento já instalados, 

conforme PORTARIA N.º 125/2021-

GDPG/DPE/AM1 ; 

CONSIDERANDO, a Vulnerabilida-

des Climáticas e Antrópicas da Maior Bacia Hi-

drográfica 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 

Monitoramento Hidrometeorológico da Amazô-

nia Ocidental no período de 16 de fevereiro a 

https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-4957d32bdba4.filesusr.com/ugd/1d97cc_e264134544ab4d398d48bd5a0cec7e11.pdf
https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-4957d32bdba4.filesusr.com/ugd/1d97cc_e264134544ab4d398d48bd5a0cec7e11.pdf
https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-4957d32bdba4.filesusr.com/ugd/1d97cc_e264134544ab4d398d48bd5a0cec7e11.pdf
https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-4957d32bdba4.filesusr.com/ugd/1d97cc_e264134544ab4d398d48bd5a0cec7e11.pdf
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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, Marañon, Negro e curso principal do 

Solimões, foram consideradas com precipita-

ção acima do esperado no período2. 

CONSIDERANDO, a reconhecida 

situação de emergência nos municípios de 

Guajará, Ipixuna, Itamarati, Eirunepé e Envira, 

na calha do Juruá e Boca do Acre e Pauini, na 

calha do Purus.34 

CONSIDERANDO decreto legisla-

                                                      
2 Vide http://www.cprm.gov.br/sace/bole-

tins/Amazonas/20210319_18-20210319%20-
%20183322.pdf  
3  Vide https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/03/08/governo-anuncia-medidas-para-ci-
dades-afetadas-pela-cheia-no-am.ghtml  
4  Vide https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/03/06/governo-do-am-reconhece-situa-
cao-de-emergencia-em-municipios-afetados-pelas-
cheias-dos-rios.ghtml  

5 Decreto Legislativo n. 956, de 24 de fevereiro 

tivo estadual reconhecendo a ocorrência do es-

tado de calamidade pública em razão de desas-

tre classificado e codificado como INUNDA-

ÇÕES – COBRADE nº 1.2.1.0.0, conforme 

IN/MI nº 36/2020, no município de Boca do 

Acre5; 

CONSIDERANDO estado de 

emergência declarado pela Defesa Civil do 

Estado do Amazonas em razão do aumento 

do nível dos rios nos municípios Boca do 

Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Guajará, 

Ipixuna, Envira, Eirunepé, Itamarati e Carau-

ari6; 

 CONSIDERANDO estado de 

transbordamento declarado pela Defesa Ci-

vil do Estado do Amazonas em razão do au-

mento do nível dos rios no município de Ta-

pauá7; 

CONSIDERANDO previsão da De-

fesa Civil do Estado do Amazonas de que 50 

de 2021. 
6 Vide https://g1.globo.com/goo-

gle/amp/am/amazonas/noti-
cia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-
quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-ci-
vil.ghtml, acesso em 29/03/2021. 
7 Vide https://g1.globo.com/goo-

gle/amp/am/amazonas/noti-
cia/2021/03/27/cheia-no-amazonas-ja-afeta-
quase-100-mil-pessoas-aponta-defesa-ci-
vil.ghtml, 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
http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20210319_18-20210319%20-%20183322.pdf
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/08/governo-anuncia-medidas-para-cidades-afetadas-pela-cheia-no-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/08/governo-anuncia-medidas-para-cidades-afetadas-pela-cheia-no-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/08/governo-anuncia-medidas-para-cidades-afetadas-pela-cheia-no-am.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/06/governo-do-am-reconhece-situacao-de-emergencia-em-municipios-afetados-pelas-cheias-dos-rios.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/06/governo-do-am-reconhece-situacao-de-emergencia-em-municipios-afetados-pelas-cheias-dos-rios.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/06/governo-do-am-reconhece-situacao-de-emergencia-em-municipios-afetados-pelas-cheias-dos-rios.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/06/governo-do-am-reconhece-situacao-de-emergencia-em-municipios-afetados-pelas-cheias-dos-rios.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
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
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(cinquenta) municípios amazonenses sejam 

atingidos pelo aumento do nível dos rios em 

20218; 

CONSIDERANDO estimativa de 

que aproximadamente 130.000 (cento e trinta 

mil) pessoas sejam afetadas pelo aumento do 

nível dos rios Juruá, Purus e Madeira9; 

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 

                                                      
8 Vide http://www.defesacivil.am.gov.br/wil-

son-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-
acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-
setor-primario/, acesso em 29/03/2021. 

1:2.000 ou maior, como instrumento que repre-

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 que a Constitui-

ção Federal prevê que é competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: cuidar da saúde; promover pro-

gramas de construção de moradias e a melho-

ria das condições habitacionais e de sanea-

mento básico; combater as causas da pobreza 

e os fatores de marginalização, em seu artigo 

23, incisos II, IX, X; 

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

son-lima-lanca-operacao-enchente-2021-com-
acoes-de-ajuda-humanitaria-credito-e-apoio-ao-
setor-primario/, 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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CONSIDERANDO, a interessante 

citação do Allan Lavell, segundo a qual o risco 

é um produto da relação entre as ameaças e as 

vulnerabilidades: “O risco deriva da relação di-

nâmica e dialética entre as chamadas ameaças 

físicas e as vulnerabilidades de uma sociedade 

ou um componente particular desta. As amea-

ças são eventos físicos latentes, ou seja proba-

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”10; 

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 

                                                      
10 LAVELL, Allan. Sobre la gestión del riesgo: apun-

tes hacia una definición, 2001. Disponível em: 
http://www.disaster-info.net/lideres/portu-
gues/brasil%2006/Material%20previo/Allan-
gestriesg.pdf 

11 Vide https://bit.ly/3px4zSd  
12 Vide https://bit.ly/3jYIBpX  

a humanidade com a morte de dezenas de pa-

cientes por asfixia, dentro e fora dos hospitais11, 

protagonizando o que podemos considerar 

como uma das piores tragédias sanitárias e hu-

manitárias registradas durante toda a pande-

mia, pelo menos até o momento12, conforme 

destaca o Epidemiologista Jesem Orellana da 

FIOCRUZ/Amazônia, e que há uma previsão de 

um terceiro pico de contágio previsto para junho 

de 2021.13, 14 . 

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 

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

cia/2021/04/07/secretario-de-saude-do-amazonas-
diz-que-3a-onda-de-covid-no-estado-pode-come-
car-em-60-dias.ghtml 
14 Vide https://www.em.com.br/app/noticia/po-

litica/2021/03/28/interna_politica,1251364/exer-
cito-espera-3-onda-da-covid-19-diz-general-paulo-
sergio.shtml 

https://bit.ly/3px4zSd
https://bit.ly/3jYIBpX
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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, 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 a necessidade 

de imposição de novas medidas aptas ao fo-

mento e incentivo do distanciamento social de-

corrente do aumento do número de casos e da 

possibilidade de reinfecção pelo novo coronaví-

rus; 

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;  

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

cias_view/4726, acesso em 13/04/2021. 

CONSIDERANDO que a população 

em municípios do interior atingidos pelo au-

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; 

CONSIDERANDO a declaração 

da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) 

indicando que o Estado do Amazonas en-

trou na fase laranja15 da pandemia, que re-

presenta risco moderado;  

CONSIDERANDO que o Plano Na-

cional de Imunização prevê a prioridade 

para povos e comunidades tradicionais ri-

beirinhas e para pessoas em situação de 

rua16; 

CONSIDERANDO o dever do Es-

tado de garantir o mínimo existencial ao cida-

dão, assegurando-lhe os direitos previstos no 

artigo 6º da Constituição Federal, tais como sa-

úde, alimentação, trabalho, moradia, trans-

16 Vide https://www.gov.br/saude/pt-br/me-

dia/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacina-
cao_versao_eletronica-1.pdf, acesso em 13/04/2021. 

http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4726
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4726
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
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porte, lazer, segurança, previdência social, pro-

teção à maternidade e à infância, assistência 

aos desamparados; 

CONSIDERANDO os direitos soci-

ais garantidos na Constituição Federal (art. 

06º), no Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (arts. 11 e 12) 

e na Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos (art. 25) como o direito à saúde, à alimen-

tação, à moradia, ao vestuário e à segurança, 

entre outros; 

CONSIDERANDO a definição de 

moradia adequada estabelecida no Comen-

tário nº 4 do Comitê sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que exige 

a disponibilidade de serviços materiais, ins-

talações e infraestrutura, incluindo água po-

tável, energia, meios para armazenamento 

de alimentos e saneamento, bem como a ha-

bitabilidade, sendo necessária a garantia da 

segurança física e estrutural que proporci-

one espaço adequado que proteja seus resi-

dentes da umidade, calor, chuva e outras 

ameaças à saúde17; 

CONSIDERANDO que em 28 de ju-

lho de 2010, a Assembleia Geral das Nações 

                                                      
17 Vide https://tinyurl.com/moradiaadequada 

acesso em 13/04/2021. 

Unidas, através da Resolução A/RES/64/292, 

declarou a água limpa e segura e o saneamento 

um direito humano essencial para gozar plena-

mente a vida e todos os outros direitos huma-

nos e que, o Comentário Geral n. 37/2018 do 

Comitê para a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher recomenda que os Estados 

promovam o acesso em igualdade de condi-

ções à agua potável para mulheres em situação 

de desastres climáticos18; 

CONSIDERANDO que a PEC 

44/2017 que busca elevar ao status constituci-

onal o direito ao acesso à energia elétrica já 

conta com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania e que o direito 

a gozar dos benefícios do progresso científico é 

reconhecido internacionalmente, no artigo 13 

da Declaração Americana dos Direitos e Deve-

res do Homem, no artigo 14.1.b. do Protocolo 

de São Salvador, no artigo 15.b do Pacto de In-

ternacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais; 

CONSIDERANDO que o artigo 

203 da Constituição Federal assegura a as-

sistência social a quem dela necessitar, in-

dependente de contraprestação, a cargo de 

18 Vide https://tinyurl.com/cedaw37 acesso 

em 13/04/2021. 

https://tinyurl.com/moradiaadequada
https://tinyurl.com/cedaw37


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2021                         Ano 7, Edição 1.442 Pág. 9/10 

 

 

 

 

todos os entes federativos; 

CONSIDERANDO o Comentário 

Geral n. 37/2018 do Comitê para a Eliminação 

da Discriminação contra a Mulher recomenda 

atenção às mulheres, especialmente as chefes 

de família, que estão mais suscetíveis aos im-

pactos de desastres naturais como enchentes e 

deslizamentos e, ainda, que implementações 

de medidas protetivas não sejam negligentes 

em relação às necessidades específicas dos di-

versos grupos de mulheres19; 

RESOLVE RECOMENDAR AOS MU-

NICÍPIOS DA BACIA DO RIO AMAZONAS, A 

SABER: 

I – Implantação de Plano de Contin-

gência com medidas a curto prazo: 

a) Promover a identificação, avaliação 

e cadastramento de toda população ameaçada 

ou atingida pela cheia com a coleta de informa-

ções importantes para o mapeamento da ação 

e composição da defesa coletiva da comuni-

dade. 

b) Utilizar critérios para verificar a rea-

lidade socioeconômica e habitacional das/os 

moradoras/es com ênfase na média de renda 

                                                      
19 Vide https://tinyurl.com/cedaw37 acesso 

das famílias e a presença de populações em si-

tuação de vulnerabilidade social (pessoas com 

deficiência, idosos, gestantes, indígenas, ribei-

rinhos e crianças e adolescentes); 

c) Promover o imediato atendimento 

para abrigar o grupo de moradores/as da re-

gião afetada ou que possam ser afetadas, 

atendendo principalmente as regras de distan-

ciamento social com as devidas medidas de 

prevenção, controle e combate ao coronavírus, 

inclusive com divulgação de campanhas de in-

centivo e prioridade na aplicação de vacinação 

para a população desalojada ou desabrigada, 

além das demais necessidades, como acesso à 

saúde, abastecimento de água potável, alimen-

tos e mobilidade;  

d) Fornecer ajuda humanitária englo-

bando alimentos, água potável, além de kit para 

higiene com álcool em gel 70% e máscaras; kit 

limpeza, e kit dormitório (colchão, travesseiro e 

roupa de cama e/ou rede); 

e) Construir e/ou reformar pontes e 

barragens nas áreas afetadas ou possivel-

mente afetadas e prover madeira à popula-

ção para construção de tablados de madeira 

em 13/04/2021. 

https://tinyurl.com/cedaw37
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acima dos pisos das residências e outros locais 

avaliados como de risco; 

f) Implantar serviço de alerta de 

cheia (rádio, televisão, meios de comunicação 

social de ampla utilização e acesso pela popu-

lação como instagram e/ou facebook), infor-

mando população do que vêm ocorrendo, loca-

lidades a serem evitadas, cuidados a serem to-

mados, medidas de gestão da água e de pre-

servação de alimentos; 

g) Desenvolver manuais que auxi-

liem a população quando da ocorrência de 

cheias em áreas de risco com: (a) Identifica-

ção das áreas de risco de inundação através de 

mapas de inundação; (b) Identificação de líde-

res e formação de grupos de apoio nas áreas 

de risco; (c) Como se preparar para enfrentar 

as cheias (ações educativas); (d) Como agir du-

rante a cheia (ações emergenciais e medidas 

de segurança), com direcionamento também ao 

público infanto-juvenil; (e) consultar a popula-

ção para discutir os resultados alcançados, as-

sim como as dificuldades enfrentadas e os pro-

blemas não solucionados, respeitando o distan-

ciamento social. 

h) Realizar o controle de doenças na 

população atingida, sobretudo, de doenças pro-

vocadas pela intoxicação da água e alimentos, 

especialmente aquelas que afetem populações 

hipervulneráveis como pessoas com deficiên-

cia, idosos, gestantes, indígenas, ribeirinhos e 

crianças e adolescentes; 

i) Impedir o comprometimento do for-

necimento de energia e levantar os contadores 

de energia para evitar que a corrente elétrica 

entre em contato com a água; 

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, serão adotadas 

as medidas legais necessárias, inclusive o ajui-

zamento da Ação Civil Pública.  

Manaus/AM, 15 de abril 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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