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PORTARIA N.º 330/2021-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 o elevado volume de atendi-
mentos no plantão da área cível, primordial-
mente nas questões de saúde relacionadas a 
pandemia da covid-19; 
CONSIDERANDO os documentos e informa-
ções constantes do processo administrativo 
2591/2021 
 

RESOLVE: 
I – ALTERAR a Portaria n.º 07/2021-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-

trônico da DPE/AM, edição n.º 1.376, de 06 de 

janeiro de 2021 nos seguintes termos: 

II – SUBSTITUIR o Defensor originalmente de-

signado para atuar na Semana 21 do plantão 

criminal; 

III – O Anexo I da Portaria n.º 07/2021-

GDPG/DPE/AM, passa a viger conforme anexo 

único, desta Portaria, disponibilizado no sítio 

eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, no link “Escala de Plantão -Aten-

dimento e Custódia” 

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

10 de maio de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
 

  PORTARIA Nº 009/2021-GCG-DPE/AM 
 

O CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de 
março de 1990. 
 
RESOLVE:  

 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, 
conforme anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela 
equipe da Corregedoria Geral, durante o 
horário de expediente do respectivo órgão de 
atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
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I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 

 VI – o desempenho das atividades dos servidores e 

estagiários da Defensoria Pública correicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 

 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 11 de maio de 2021. 

 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
17 a 

21/05/2021 

 
 
16ª DP de 1ª Instância Cível 

 
 

  PORTARIA Nº 010/2021-GCG-DPE/AM 
 

O CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de 
março de 1990. 
 
RESOLVE:  

 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, 
conforme anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela 
equipe da Corregedoria Geral, durante o 
horário de expediente do respectivo órgão de 
atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
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II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 

VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 

 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 11 de maio de 2021. 

 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 

(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
17 a 

21/05/2021 

 
 
5ª DP de 1ª Instância Cível 

 
 

  PORTARIA Nº 011/2021-GCG-DPE/AM 
 

O CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de 
março de 1990. 
 
RESOLVE:  

 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, 
conforme anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela 
equipe da Corregedoria Geral, durante o 
horário de expediente do respectivo órgão de 
atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
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III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 

VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 

 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 11 de maio de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
17 a 

21/05/2021 

 
 
8ª DP de 1ª Instância do Jui-
zado Especial 

 
 

  PORTARIA Nº 012/2021-GCG-DPE/AM 
 

O CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de 
março de 1990. 
 
RESOLVE:  

 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, 
conforme anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela 
equipe da Corregedoria Geral, durante o 
horário de expediente do respectivo órgão de 
atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
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IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 

VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 

 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 11 de maio de 2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
17 a 

21/05/2021 

 
 
DP TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO 

 
 

 

 
EDITAL Nº 07/2021-ESUDPAM/DPE/AM 

Doc: 00000. 014865/2021 
Processo: 20000.004547/2020 

 
A Escola Superior da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas - ESUDPAM, torna público 
o Edital de convocação dos candidatos do pro-
cesso de seleção para pessoas com transtorno 
do espectro autista para segunda fase da sele-
ção, conforme Edital 05/2021. 
 
 1. PROCESSO DE SELEÇÃO: 
1.1  ETAPA: ENTREVISTA 
A segunda etapa do processo de seleção con-
cerne em entrevista que será realizada por uma 
equipe multidisciplinar, formada por neuropeda-
goga, psicóloga e assistente social. 
 
2. CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 
2.1.1 Os candidatos pré-selecionados (vide 
item 3 do Edital) estão convocados para entre-
vistas que serão realizadas nos dias 10, 11 e 12 
de maio de 2021, via googlemeet, conforme 
horários informados por meio de contato telefô-
nico com cada candidato. 
2.1.2  Para a entrevista é obrigatório que os 
candidatos estejam acompanhados dos seus 
responsáveis.  
 
3. RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCA-
DOS PARA ENTREVISTA 
 
 

 Antonio Vinicius Cabral Anselmo 
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 Euza Priscila Santos Lima 
 Helio Gabriel Magalhães Areosa 
 Leonardo Video Goes 
 Samarony de Lima Pinheiro 
 Thiago Rogerio Hernandes Batista 

 
 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚ-
BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 10 de maio de 2021. 
 

 
RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Defensor Público Geral do Estado do Amazonas 
 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público 

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas 

 
 

RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LÔBO 
Defensor Público 

Coordenador de Projetos e Programas 
 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2021/1ª. DAF 

/2021/DPE/AM 

 

A Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, por meio do Núcleo de 

Moradia e Fundiário - NUMAF, em 

atuação conjunta com a Defensoria 

de 1ª Instância Especializada no 

Atendimento ao idoso e o Núcleo de 

Defesa do Consumidor - NU-

DECON, com fundamento no artigo 

134 da Constituição da República, 

no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo art. 4º, VII da Lei 

Complementar nº 80/1994 e artigo 

1° da Lei Complementar Estadual nº 

01/90. 

 

CONSIDERANDO o  que dispõe o 

art. 6.º da Constituição da República Federa-

tiva do Brasil de 1988, o qual estabelece que 

“são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o trans-

porte, o lazer, a segurança, a previdência so-

cial, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”, bem como o Pacto Inter-

nacional sobre Direitos Econômicos, Soci-

ais e Culturais (arts. 11 e 12) e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (art. 25) 

CONSIDERANDO que, nos ter-

mos do inciso LXXIV, do art. 5.° da Constitui-

ção Federal de 1988, a Defensoria Pública é 

instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime de-

mocrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos 

e a defesa, em todos os graus, judicial e ex-

trajudicial, dos direitos individuais e coleti-

vos, de forma integral e gratuita, aos necessi-

tados;  

CONSIDERANDO que, nos ter-

mos do art. 3°-A da Lei Complementar n.° 80, 

de 12 de janeiro de 1994, são objetivos da 

Defensoria Pública a primazia da dignidade 

da pessoa humana, a redução das desi-

gualdades sociais e a prevalência e efetivi-

dade dos direitos humanos, bem como a 

afirmação do Estado Democrático de Direito; 
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CONSIDERANDO a relevância que 

a Lei Complementar nº 132, de 07 de outubro 

de 2009, atribuiu à promoção, conscientização 

e defesa dos Direitos Humanos, inclusive entre-

gando à Defensoria Pública as funções insti-

tucionais de promover prioritariamente a so-

lução extrajudicial de litígios, de ajuizar 

ação civil pública ou de qualquer outra es-

pécie de ação capaz de propiciar a adequada 

tutela dos direitos difusos, coletivos ou indi-

viduais homogêneos, quando o resultado da 

demanda puder beneficiar grupo de pessoas hi-

possuficientes, além da missão de promover a 

mais ampla defesa de todo e qualquer direito 

fundamental dos necessitados; 

CONSIDERANDO a definição de 

moradia adequada estabelecida no Co-

mentário nº 4 do Comitê sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que exige 

a disponibilidade de serviços materiais, 

instalações e infraestrutura, incluindo 

água potável, energia, meios para arma-

zenamento de alimentos e saneamento, 

bem como a habitabilidade, sendo neces-

sária a garantia da segurança física e es-

trutural que proporcione espaço ade-

quado que proteja seus residentes da 

umidade, calor, chuva e outras ameaças 

à saúde; 

CONSIDERANDO o dever de ali-

nhamento nas políticas públicas, em ra-

zão da obrigação no atendimento das medi-

das de enfrentamento da emergência de sa-

úde pública de importância internacional de-

corrente do novo coronavírus, necessárias 

para garantir a segurança física e sanitá-

ria das famílias desabrigadas em razão 

das inundações e deslocadas para abrigos 

disponibilizados pela gestão Municipal ou 

terceiros sobre a sua fiscalização e/ou orien-

tação; 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.608, 

de 10 de abril de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNP-

DEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Pro-

teção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONP-

DEC, cujo artigo 2.º atribui à União, aos Esta-

dos, ao Distrito Federal e aos Municípios o de-

ver de adoção das medidas necessárias à re-

dução dos riscos de desastres, em colaboração 

com entidades públicas ou privadas e socie-

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

objetivo (art. 5.º, I e II) da PNPDEC está a atu-

ação articulada dos entes federativos para a re-

dução de desastres e apoio, assistência e so-

corro às comunidades atingidas; 

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 o monitora-

mento realizado pelo Serviço Geológico do Bra-

sil - CPRM, consolidados nos Boletins emiti-
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dos pelo Sistema de Alerta de Eventos Críti-

cos - SACE1 e que os dados apresentados pelo 

Alerta de Cheias2, estudos também produzi-

dos pelo CPRM, foi reconhecido pelo Governo 

Federal “como essencial para a garantia de 

segurança coletiva”; 

CONSIDERANDO que desde a dis-

ponibilização do Boletim nº01 3  de Monitora-

mento Hidrometeorológico da Amazônia Oci-

dental, emitido pelo SERVIÇO GEOLÓGICO 

DO BRASIL - CPRM,  no dia 08 de janeiro de 

2021, já se alertava que os níveis da Bacia do 

rio Negro: as estações de São Gabriel da Ca-

choeira e Santa Isabel do Rio Negro seguem 

em processo de vazante, com níveis altos 

para o atual período do ano. Em Manaus, o 

rio Negro continua subindo, em uma média 

de 12 cm por dia na última semana, apresen-

tando uma alta velocidade de subida para o 

atual período; 

CONSIDERANDO que os estudos 

produzidos pelo monitoramento do CPRM, 

desde Janeiro de 2021, já alertavam para 

cheias com níveis mais altos que o normal para 

o período, dados também apresentados no do 

1º alerta de Cheias, em 31 de março de 20214. 

CONSIDERANDO as informações 

prestadas pela Defesa Civil do Município de 

                                                      
1 http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitora-

das.php?getbacia=bamazonas# 
2 http://cprm.gov.br/publique/Noticias/Alerta-de-cheias-e-reco-

nhecido-pelo-governo-como-servico-essencial-
6191.html#:~:text=O%20alerta%20de%20cheias%20ope-
rado,%C3%A0%20garantia%20da%20segu-
ran%C3%A7a%20coletiva. 
3 http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20210108_17-

20210108%20-%20170536.pdf 

Manaus, durante a Audiência Pública reali-

zada no dia 29 de abril de 20215, na Câmara 

Municipal de Manaus, quando anunciada a 

existência de um Comitê Gestor iniciado em 

Janeiro de 2021, para planejamento dos even-

tos de cheias, bem como o reconhecimento 

do uso dos dados e estudos hidrológicos 

emitidos pelo CPRM na preparação e execu-

ção das ações da Defesa Civil Municipal, em 

conjunto com outras Secretarias Municipais;   

 CONSIDERANDO as informações 

da Defesa Civil do Município de Manaus, as 

quais indicam o levantamento de mais de 1,6 

mil áreas de risco, identificadas em 15 

(quinze) bairros, com a possibilidade de atin-

gir cerca de 4,5 mil famílias; 

CONSIDERANDO a situação de 

emergência em Manaus declarada por oca-

sião da “possibilidade de uma cheia histórica do 

rio Negro”6, conforme o Decreto nº 5.078/2021, 

publicado na edição nº 5.091, do Diário Oficial 

do Município (DOM), do dia 6 de maio de 2021, 

com vigência de 90 (noventa) dias;  

CONSIDERANDO a PORTARIA 

N.º 002/2021 - DPE/NUMAF/AM 7 , publicada 

em 19 de março de 2021, que instaurou o Pro-

cedimento para Apuração de Dano Coletivo 

(PADAC) na Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, com o objetivo de apurar a conduta 

4 https://www.youtube.com/watch?v=_StmvECXfR8  
5 https://www.youtube.com/watch?v=yMXo2Fuxb04&t=9991s 
6 https://www.manaus.am.gov.br/noticia/prefeito-decreta-situa-

cao-de-emergencia-devido-a-cheia-do-rio-negro/ 
7https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-4957d32bdba4.file-
susr.com/ugd/1d97cc_f5e397a1eca44156ab5167344670f8f9.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=_StmvECXfR8
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do poder público municipal no tocante às medi-

das preventivas e providências adotadas para 

minimizar os efeitos negativos das cheias em 

Manaus (zona urbana e rural); 

CONSIDERANDO que, em confor-

midade com as determinações do PADAC nº 

002/2021, foram requisitadas informações, di-

retamente, para a Prefeitura Municipal de Ma-

naus, Fundo Manaus Solidária, Secretaria 

Executiva de Proteção e Defesa Civil (SEP-

DEC/CM), Instituto de Planejamento Munici-

pal (IMPLURB), Secretaria da Mulher, Assis-

tência Social e Cidadania (SEMASC), Secre-

taria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), 

Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Se-

cretaria Municipal de Limpeza Pública (SE-

MULSP), Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM); 

CONSIDERANDO as situações de 

hipervulnerabilidade enfrentadas pelos mora-

dores das áreas em risco de inundação, encon-

tradas durante as inspeções realizadas pelo 

Núcleo de Moradia e Fundiário/NUMAF, em 

conjunto com a Defensoria Pública de 1ª Ins-

tância Especializada de Atendimento ao 

Consumidor e Defensoria Pública de 1ª Instân-

cia Especializada de Atendimento ao Idoso, es-

pecialmente nos bairros Educandos ( Comuni-

dade Manoel Urbano I e II e Beco Ana No-

gueira), na Comunidade “Bairro do Céu” (Beco 

Casemiro) e parte da Comunidade Presidente 

Vargas ( Rua Walter Rayol e Travessa Walter 

Rayol); 

                                                      
8 http://www.cmm.am.gov.br/comitiva-de-vereadores-acompa-

nham-visita-tecnica-as-areas-alagadas-no-centro-de-manaus/ 

CONSIDERANDO que as inspe-

ções realizadas no dia  23/04/2021, resulta-

ram em requisições de providências, por 

meio de ofícios nº 032/2021, 033/2021 e 

034/2021, todos do Núcleo de Moradia e Fundi-

ário - (NUMAF) e encaminhados, respectiva-

mente, para o Secretário Executivo de Ações 

de Proteção e Defesa Civil do Município de Ma-

naus (SEPDEC), Secretaria da Mulher, Assis-

tência Social e Cidadania (SEMASC) e Secre-

taria Municipal de Limpeza Pública (SE-

MULSP), no dia 27/04/2021; 

CONSIDERANDO, por fim, a 

constatação da situação de extremo risco e 

necessidade enfrentada por moradores dos 

bairros Educandos ( Comunidade Manoel Ur-

bano I e II e Beco Ana Nogueira), observada, in 

loco, pela inspeção realizada no dia 23/04/2021 

e novamente, no dia 07/05/2021   e no Bairro 

do Centro, na Comunidade “Bairro do Céu” 

(Beco Casemiro) e parte da Comunidade Presi-

dente Vargas ( Rua Walter Rayol e Travessa 

Walter Rayol), constatadas, in loco, pela inspe-

ção realizada no dia 07/05/2021, todas realiza-

das pela equipe conjunta da Defensoria Pú-

blica; a rápida e contínua subida dos rios; a de-

mora no atendimento das necessidades emer-

genciais dos moradores das áreas de riscos 

mais severos e a perspectiva de pagamento do 

auxílio financeiro apenas para a segunda quin-

zena do mês de Maio8, situação que agrava 

ainda mais as condições de moradia indigna 

nas áreas de risco.     

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, por meio do Núcleo 
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de Moradia e Fundiário - NUMAF, em atuação 

conjunta com a Defensoria de 1ª Instância Es-

pecializada no Atendimento ao Idoso e o Nú-

cleo de Defesa do Consumidor - NUDECON, 

com fundamento no artigo 134 da Constituição 

da República, no uso das atribuições que lhes 

são conferidas pelo art. 4º, VII da Lei Comple-

mentar nº 80/1994 e artigo 1° da Lei Comple-

mentar Estadual nº 01/90 RESOLVE RECO-

MENDAR À PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANAUS, A SABER: 

I – Implantação de Plano de Contin-

gência com medidas a curto prazo visando: 

a) Iniciar a liberação imediata do 

“auxílio aluguel”, principalmente, nas áreas 

que apresentam maior concentração de mo-

radores em situação de extrema vulnerabili-

dade e onde o processo de cheia esteja mais 

acentuado e acelerado; 

b) A elaboração de projeto de lei e 

encaminhamento, de imediato, à Câmara Mu-

nicipal de Manaus para atualizar os valores de 

auxílio financeiro estabelecidos na Lei nº 

1.666/12 ( Lei Ordinária que institui o benefício 

de caráter eventual do “Auxílio Aluguel”), com 

a solicitação de tramitação em caráter de ur-

gência, de forma a atender, efetivamente, às 

despesas geradas pelo deslocamento obrigató-

rio das famílias retiradas das áreas de risco 

pelo poder municipal; 

c) Promover, de imediato, a orienta-

ção dos moradores em locais de extremo 

risco no sentido da necessidade de desocu-

pação dessas moradias, e, caso não defe-

rido auxílio aluguel ao caso específico de 

atendimento, disponibilizando o imediato 

transporte para abrigos provisórios, os quais 

deverão atender principalmente as regras de 

distanciamento social, medidas de prevenção, 

controle e combate ao coronavírus, inclusive 

com divulgação de campanhas de incentivo e 

prioridade na aplicação de vacinação para a po-

pulação desalojada ou desabrigada, além das 

demais necessidades, como acesso à saúde, 

abastecimento de água potável, alimentos e 

mobilidade;  

d) Construir e/ou reformar, de imedi-

ato, pontes e barragens nas áreas afetadas 

ou possivelmente afetadas e prover madeira 

à população para a construção de tablados 

de madeira acima dos pisos das residências e 

outros locais avaliados como de risco, aten-

tando para a necessidade de limpeza dos lo-

cais inundados antes das construções ou 

reformas necessárias; 

e) Providenciar a imediata limpeza 

das áreas localizadas nos bairros do Edu-

candos (Becos Manoel Urbano I e II e Ana No-

gueira I e II), Centro ( Comunidade “Bairro do 

Céu” no Beco Casemiro) e Presidente Vargas 

(Comunidade do Bariri na Travessa Walter Ra-

yol e Rua Walter Rayol); 

f) Realizar, de imediato, o controle 

de doenças na população atingida, sobre-

tudo, de doenças provocadas pela intoxicação 

da água e alimentos, especialmente aquelas 

que afetem populações hipervulneráveis como 

pessoas com deficiência, idosos, gestantes e 

crianças e adolescentes; 

g) Iniciar o imediato fornecimento 

de ajuda humanitária englobando alimentos, 

água potável, além de kit para higiene com ál-

cool em gel 70% e máscaras; kit limpeza, e kit 
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dormitório (colchão, travesseiro e roupa de 

cama e/ou rede), principalmente para os mora-

dores das áreas com maior incidência de vulne-

rabilidade; 

h) Providenciar medidas de controle 

e manejo ambiental da fauna presente nos 

bairros de Presidente Vargas (Comunidade 

do Bariri na Travessa Walter Rayol) e Centro 

(Comunidade “Bairro do Céu” no Beco Case-

miro, tendo em vista as circunstâncias alarman-

tes da presença de animais nocivos à popula-

ção moradora; 

O conteúdo de imagens remetido que 

compõe a presente RECOMENDAÇÃO se en-

contra disponível através da ferramenta QR 

CODE, conforme o seguinte anexo: 

Comunidade “Bairro do Céu” 

(Beco Casemiro) 

   
Bairro Educandos - Beco Ana No-

gueira 

 
Bairro Educandos - Beco Manoel Ur-

bano I e II 

 

 
 

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: numaf@defenso-

ria.am.gov.br. 

Registre-se, que, em caso de não aca-

tamento desta Recomendação, serão adotadas 

as medidas legais necessárias, por meio do 

ajuizamento da Ação Civil Pública, inclusive. 

Manaus/AM, 10 de maio de 2021. 

 

Dâmea Mourão Telles de Menezes 

Defensora Pública 

 

Thiago Nobre Rosas 

Defensor Público 

 

Christiano Pinheiro da Costa 

  Defensor Público 

 

Ali Assad Hamade de Oliveira 

Defensor Público 
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