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PORTARIA Nº 731/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei 
Complementar n.º 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9.º da Lei Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, na forma do art. 9.º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de-
signação de membros para substituição em ca-
sos de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei. 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª classe 
Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 2ª e 
na 4ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cível, 
nos dias 12 e 13 de maio de 2022; 
 
II – 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 neste 
ato, 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 De-
fensoria 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, 09 de 
maio de 2022. 
 

Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 751/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 9º, da Lei Comple-

mentar nº 01 de 30 de março de 1990, consoli-

dada na forma do art. 9º da Lei Promulgada nº 

51 de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º, incisos 

VIII, XVIII e XXV, da Lei Complementar Estadual 

nº 01, de 30 de março de 1990, e alterações 

posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 4.077, 

de 11 de setembro de 2014, alterada pela Lei nº 

4.831 de 13 de maio de 2019, que institui o 

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

dos servidores auxiliares da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO que a Lei acima mencio-

nada, em seu Anexo XII, estabelece o novo 

Quadro de Adicional; 

CONSIDERANDO o constante no Processo nº 

20000.003470/2022-56. 

RESOLVE: 

CONCEDER, a contar da data de publicação 

desta portaria, a servidora Ilana Alencar Rodri-

gues Silva, matrícula nº 000.473-4 A, o Adicional 

por Desempenho de Atividade Técnica Especial 
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no nível 07, previsto no artigo 31, XI, da Lei Es-

tadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014 e 

suas alterações. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 06 de 

maio de 2022. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
PORTARIA N.º 754/2022-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 
20000.003787/2022-92, datado de 06/05/2022; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Ana Thereza Barbosa de 
Souza, a contar de 06 de maio de 2022, do 
cargo de provimento em comissão de Assistente 
Jurídico - DPE-3, previsto na Lei Estadual nº 
4.077, de 11 de setembro de 2014 e suas alte-
rações, que instituiu o Quadro de Servidores Au-
xiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Car-
reiras e Remunerações. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 09 de 
maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA Nº 755/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei 
Complementar n.º 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9.º da Lei Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, na forma do art. 9.º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de-
signação de membros para substituição em ca-
sos de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei; 
CONSIDERANDO o teor do processo nº 
20000.003670/2022-17. 

RESOLVE: 
I – SUSPENDER, nos dias 11, 12, 17, 18 e 19 
de maio de 2022, a eficácia dos incisos II e III da 
Portaria nº 178/2021-GDPG/DPE/AM, publicada 
no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM em 05 
de abril de 2021, Ano 7, Edição 1.434, pág. 1/2, 
que designou o Defensor Público de 2ª classe 
Ulysses Silva Falcão para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 28ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância Criminal; 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª classe 
Miguel Henrique Tinoco de Alencar para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 28ª Defenso-
ria Pública de 1ª Instância Criminal, nos dias 11, 
12, 17, 18 e 19 de maio de 2022; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
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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 De-
fensoria 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, 09 de 
maio de 2022. 
 

Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 763/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de va-
lores de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000820-0, datado de 03.05.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 

Nome: NATASHA CRISTINE TEIXEIRA DE OLI-
VEIRA 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1  

Nome: JOSÉ EVERTON PIRES BINDÁ 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1  

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 10 a 13.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 04 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor total das Diárias: R$ 1.755,88 

Objetivo / Justificativa: 
Participar de reuniões e organizar a solenidade de 
Inauguração da primeira sede própria da Defensoria 
Pública do Amazonas no interior do Estado  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
09 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 764/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000820-0, datado de 03.05.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: CARLOS LEÔNIDAS SILVA DE ALENCAR 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 10 e 13.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária referente ao dia 
13.05.2022) 
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2. Quantidade: 0,5 (meia diária referente ao dia 
15.05.2022) 
3. Valor Unitário: R$ 438,97 
4. Valor total das Diárias: R$ 438,97 

Objetivo / Justificativa: 
Transportar servidores visando a participação de reuni-
ões e organizar a solenidade de Inauguração da primeira 
sede própria da Defensoria Pública do Amazonas no in-
terior do Estado  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 09 de 
maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 767/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 

ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 

inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 

março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 

da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 

2004; 

CONSIDERANDO o teor do §1º, do art. 41, da 

Lei nº 1.762 de 14 de novembro de 1986, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria N.º 

532/2022-GDPG/DPE/AM, no Diário Oficial 

Eletrônico da DPEAM, Edição nº 1.678, de 06 

de abril de 2022, pág. 1-3; 

CONSIDERANDO o constante no Processo 

20000.003847/2022-77; 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, a contar de 

09/05/2022, o prazo para posse da candidata 

Roberta de Lima Sousa Vieira, classificada 

em 8º lugar, no cargo de Analista Social de 

Defensoria – Psicologia.  

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 09 de maio de 2022. 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

EDITAL Nº 01/2022-GDPG 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
121 da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, e artigo 11, inciso XIX, da Lei 
Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a realização do XV 
Congresso Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos, no período de 8 a 11 de 
novembro de 2022, na cidade do Goiânia-GO; 
CONSIDERANDO a relevância na promoção 
da participação dos Defensores Públicos do Es-
tado do Amazonas no evento em tela, que tem 
como missão abrir o debate para os principais 
temas relacionados à Instituição e ao papel das 
Defensoras e Defensores Públicos na socie-
dade, além de promover a integração de seus 
participantes; 

RESOLVE: 
Art. 1.º Declarar aberto o Concurso de Boas 
Práticas de 2022, destinado ao preenchimento 
de 04 (quatro) vagas para participação no XV 
Congresso Nacional de Defensores Públicos. 
§1º. Cada participante vencedor terá direito ao 
custeio de inscrição, passagens (ida e volta) e 
diárias. 
§2º. O concurso será organizado pelo Gabinete 
do Defensor Público Geral do Estado e a 
Coordenadoria de Projetos e Programas e 
avaliado por Comissão Julgadora composta 
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para as finalidades deste concurso na forma do 
artigo 4º do presente edital. 
Art. 2º. A apresentação de boas práticas tem o 
escopo de estimular o exercício concreto de 
uma política institucional eficiente, propícia à 
multiplicação dos bons exemplos de prática 
defensorial em prol dos diretos dos assistidos e 
da Instituição. 
§1º. As boas práticas deverão apresentar 
enfoque atual, na perspectiva da 
potencialização positiva e eficiente dos 
resultados dos trabalhos defensoriais. 
§2º. Deverão ser apresentadas 
individualmente, por escrito, em idioma 
português, seguindo a seguinte estrutura: 
I – Mínimo de 15 e máximo de 30 páginas; 
II – Descrição Objetiva; 
III – Descrição Metodológica; 
IV – Benefícios Institucionais Alcançados; 
V – Recursos Envolvidos. 
§3º. A pontuação total de 10 (dez) pontos será 
distribuída segundo os seguintes critérios de 
avaliação: 
I – Eficiência das práticas na atuação 
institucional e atendimento ao assistido – 4 
(quatro) pontos; 
II – Demonstrar a efetivação dos direitos 
humanos na perspectiva dos usuários da 
Defensoria Pública –  2 (dois) pontos; 
III – Benefícios das práticas na organização 
estrutural da Instituição e no conforto do 
atendimento ao assistido –  2 (dois) pontos; 
IV – Viabilidade de implementação das práticas 
–  2 (dois) pontos. 
Art. 3º. Os(as) Defensores(as) Públicos(as) 
interessados na inscrição deverão encaminhar 
o respectivo projeto de boas práticas ao 
endereço eletrônico 
projetos@defensoria.am.gov.br, identificando 
no campo assunto o nome CONCURSO DE 
PRÁTICAS 2022, até o dia 18 de maio de 2022 
(quarta-feira). 
§1º. Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, 
trocas, alterações, inserções ou exclusões de 

parte ou de toda a prática após sua entrega. 
§2º. O(A) Defensor(a) Público(a) só poderá 
desistir do concurso dentro do prazo a que se 
refere este artigo. 
Art. 4º. O julgamento das boas práticas será 
realizado por uma Comissão Julgadora 
composta pela Coordenadoria de Projetos e 
Programas, Diretoria de Planejamento e 
Gestão, Diretoria de Comunicação e presidido 
pelo Defensor Público Geral. 
Parágrafo único. As decisões da Comissão 
Julgadora são soberanas, não sendo, portanto, 
suscetíveis de recursos e/ou impugnações. 
Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Julgadora, até a finalização do 
certame. 
Art. 6º. O resultado será divulgado no dia 24 de 
maio de 2022 (terça-feira), no Diário Eletrônico 
da DPE/AM. 
Art. 7º. Os Defensores Públicos vencedores 
deste concurso deverão, obrigatoriamente, 
realizar inscrição no Concurso de Práticas 
Exitosas do CONADEP, conforme prazos e 
condições estabelecidos no Edital do Concurso 
de Práticas disponível no endereço eletrônico 
do evento. 
Art. 8º. A participação no certame implica a 
aceitação de todas as disposições do presente 
edital, e o não cumprimento de qualquer uma 
delas acarretará a desclassificação. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL, Manaus, 09 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 02/2022- DPE-AM/SAÚDE 

(Próton n.° 10000.000575/2022-08) 
O Defensor Público abaixo subscrito, coordena-

dor do Núcleo de Defesa da Saúde - NUDESA, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, 

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br
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em conformidade com a Portaria nº 01/2017- 

DPE-AM/SAÚDE, 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública Ins-

tituição permanente, essencial à função jurisdi-

cional do Estado, incumbindo-lhe, como expres-

são e instrumento do regime democrático, fun-

damentalmente, a orientação jurídica, a promo-

ção dos direitos humanos e a defesa, em todos 

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos in-

dividuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 

aos necessitados, assim considerados na forma 

do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Fe-

deral; 

CONSIDERANDO ser função institucional da 

Defensoria Pública promover ação civil pública e 

todas as espécies de ações capazes de propi-

ciar a adequada tutela dos direitos difusos, cole-

tivos ou individuais homogêneos quando o resul-

tado da demanda puder beneficiar grupo de pes-

soas hipossuficientes (art. 4º, VII, da Lei Com-

plementar 80/1994); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, VI, m da 

Resolução nº 016/2020-CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a dignidade da pessoa hu-

mana como norma principiológica e fundamento 

da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO a saúde como direito funda-

mental, com caráter universal, igualitário, equi-

tativo e integral; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 

da Constituição Federal, a saúde é direito de to-

dos e dever do Estado, garantido mediante polí-

ticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e servi-

ços para sua promoção, proteção e recupera-

ção; 

CONSIDERANDO os fatos narrados por assisti-

dos da defensoria, que ocorreram, especifica-

mente em audiência pública realizada no dia 17 

de dezembro de 2018, concernentes na apura-

ção de fatos e colheita de informações abran-

gendo a temática do suicídio no Estado do Ama-

zonas;  

CONSIDERANDO que o fenômeno do suicídio 

é um grave problema de saúde pública, que 

afeta toda a sociedade e que pode ser preve-

nido; 

CONSIDERANDO a importância epidemiológica 

do registro do suicídio e das tentativas de suicí-

dio no Estado do Amazonas;  

CONSIDERANDO a importância epidemiológica 

e a relevância do quadro de comorbidade e 

transtornos associados ao suicídio e suas tenta-

tivas, em populações vulneráveis, tais como: in-

divíduos com transtornos psíquicos, especial-

mente as depressões; indivíduos que já tenta-

ram suicídio; usuários de álcool e outras drogas; 

pessoas residentes e internadas em instituições 

específicas (clínicas, hospitais, presídios e ou-

tros); adolescentes moradores de rua, gestantes 

e/ou vítimas de violência sexual; trabalhadores 

rurais expostos a determinados agentes tóxicos 

e/ou a precárias condições de vida; indivíduos 

portadores de doenças crônicos degenerativos; 

indivíduos que convivem com o HIV/AIDS, den-

tre outras;  

CONSIDERANDO o aumento observado na fre-

quência do comportamento suicida entre jovens 

e adolescentes de ambos os sexos, escolarida-

des diversas e em todas as camadas sociais; 

CONSIDERANDO o impacto e os danos causa-

dos pelo suicídio e as tentativas nos indivíduos, 

nas famílias, nos locais de trabalho, nas escolas 

e em outras instituições;  
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CONSIDERANDO a possibilidade de interven-

ção nos casos de tentativa de suicídio e que as 

mortes por suicídio podem ser evitadas por meio 

de ações de promoção e prevenção em todos os 

níveis de atenção à saúde;  

CONSIDERANDO a necessidade de organizar 

uma rede de atenção à saúde que garanta linha 

de cuidados integrais no manejo dos casos de 

tentativas de suicídio, com vistas a reduzir o 

dano do agravo e melhorar o acesso dos paci-

entes ao atendimento especializado, quando ne-

cessário; 

CONSIDERANDO a importância do suporte ofe-

recido pelas organizações da sociedade civil na 

área de Prevenção do Suicídio, como os Cen-

tros de Crise e outros;  

CONSIDERANDO os custos elevados dos pro-

cedimentos necessários às intervenções após 

as tentativas de suicídio;  

CONSIDERANDO a necessidade de promover 

estudos e pesquisas na área de prevenção do 

suicídio;  

CONSIDERANDO o papel importante dos meios 

de comunicação de massa por intermédio das 

diversas mídias no apoio à prevenção e no tra-

tamento humanizado dos casos de tentativas;  

CONSIDERANDO que é a vida é um direito fun-

damental constitucionalmente previsto da Cons-

tituição da República Federativa do Brasil – 

CRFB/88; 

RESOLVE: 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de 

Dano Coletivo (PADAC) para levantamento das 

políticas públicas adotadas pelo entes públicos 

estadual e municipal para a prevenção e pos-

venção de suicídios, sua efetividade e necessi-

dade de reformulação ou adotação de outras po-

líticas públicas;  

COMUNICAR ao Defensor Público Geral acerca 

da instauração do presente PADAC, enviando-

lhe cópia anexa desta portaria; 

COMUNICAR à Defensoria Pública Especiali-

zada de Atendimento de Interesses Coletivos e 

as unidades do interior acerca da instauração do 

presente PADAC, para conhecimento e franque-

amento de atuação conjunta; 

COMUNICAR à Defensoria Pública da União, 

Ministério Público Estadual, Ministério Público 

Federal, Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas, Tribunal de Contas do Estado do 

Amazonas acerca da instauração do presente 

PADAC, com fins de promoção de atuação con-

junta para a solução da demanda, solicitando in-

formações sobre eventual atuação já realizada 

pelo órgão acerca do objeto do presente PA-

DAC; 

COMUNICAR à sociedade amazonense em ge-

ral acerca da instauração do presente PADAC, 

viabilizando o encaminhamento das informa-

ções, solicitações e questionamentos afetos de 

forma centralizada; 

OFICIAR à Secretaria Municipal de Saúde requi-

sitando as seguintes informações 

 Plano municipal voltado à saúde mental; 

 Unidades de saúde em que são realizados aten-

dimentos voltados à saúde mental, com a des-

crição dos serviços realizados e profissionais 

disponibilizados; 

 As políticas públicas do município voltadas à 

prevenção e posvenção ao suicídio; 

 Indicar os serviços de emergência disponibiliza-

dos pelo município voltados a casos de urgência 

psiquiátrica; 

 O envio de dados estatísticos de registros 

realizados pelos serviços de saúde muni-

cipal de violência/ lesão autoprovocada 
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nos últimos 3 anos e no primeiro trimestre 

do ano corrente. 

OFICIAR a Secretaria Executiva Adjunta do 

Fundo Estadual de Saúde – FES/SES-AM requi-

sitando as seguintes informações: 

 Os repasses de verbas federais ao Estado 

Amazonas, a contar de 2018, para execu-

ção de políticas públicas voltadas à pre-

venção ao suicídio e assuntos correlatos; 

 O detalhamento de repasses de verbas, 

pelo FES, no mesmo período, a órgãos es-

taduais ou municipais para políticas públi-

cas voltadas à prevenção ao suicídio e as-

suntos correlatos; 

OFICIAR a Secretaria Executiva de Planeja-

mento e Gestão Integrada – SEAGI/SSP-AM 

(CIOPS) requisitando as seguintes informações 

 Qual a política pública adotada por esta 

secretaria (se houver) ou linha de atuação 

voltada à prevenção ao suicídio ou de in-

tervenção de urgência em ocorrências de 

tentativa de suicídio; 

 Os dados estatísticos de registros realiza-

dos no âmbito desta secretaria de violên-

cias/lesão autprovocada nos 3 últimos 

anos e no primeiro trimestre do ano cor-

rente;  

OFICIAR a Superintendência Estadual do Minis-

tério da Saúde no Amazonas requisitando as se-

guintes informações: 

 O repasse de recursos federais, a partir do 

ano de 2018, ao Estado do Amazonas 

para o desenvolvimento políticas públicas 

voltadas à prevenção ao suicídio; 

 Dados estatísticos apurados a partir de 

2018 referentes a tentativas de suicídio e 

lesões autoprovocadas no Estado do 

Amazonas;  

OFICIAR a Secretaria de Estado de Infraestru-

tura e Região Metropolitana de Manaus – SEIN-

FRA requisitando as seguintes informações: 

 A existência de projeto ou planejamento especí-

fico para a prevenção a tentativas de suicídio na 

Ponte Phelippe Daou;  

 De que modo atua nas situações de tentativa ao 

suicídio na referida ponte; 

 Se a equipe de vigilância contratada para atuar 

na ponte possui algum treinamento para aborda-

gem de pessoas com ideação suicida;  

 O envio de contrato com a citada empresa de 

vigilância.  

Após a publicação da presente portaria, voltem 
conclusos para posteriores deliberações, em 
prazo não superior a 30 dias. 

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

Manaus, 06 de maio de 2022. 
 
 
 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 
Defensor Público 
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