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PORTARIA N.º 258/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o 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 VIII, estabelece o novo 
Quadro de Funções Gratificadas; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001989/2021-19; 

RESOLVE: 
DESIGNAR, a contar da data da publicação, 
nos termos do disposto na Lei nº 4.077, de 11 
de setembro de 2014, alterada pela Lei nº 
4.831, de 13 de maio de 2019, ao servidor 
abaixo relacionado, para exercer a Função Gra-
tificada especificada: 

NOME MATRICULA 
DENOMINAÇÃO/ 

SIMBOLO 

Lázaro Teixeira 
Lopes 

000.109-0 A 
Chefia de Setor 

FGS-2 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
26 de abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva  
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 264/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 

1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.002185/2021-37, datado de 22/04/2021; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Mateus Mota de Souza, a con-
tar de 29 de abril de 2021, do cargo de provi-
mento em comissão de Assessor Técnico I 
DPE-2, 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; 
II – NOMEAR Fabio Michel Maquine de Lima, 
a contar 29 de abril de 2021, para exercer o 
cargo de provimento em comissão Assessor 
Técnico I DPE-2, 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 Remu-
nerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
26 de abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA Nº 265/2021-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 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2021                         Ano 7, Edição 1.450 Pág. 2/10 

 

 

 

 

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 
Con-
trato 

Contratação de empresa especi-
alizada para fornecimento e ins-
talação/montagem de equipa-
mentos de sonorização e vídeo, 
mobiliários, divisórias, piso e si-
nalização com intuito de equipar 
o auditório da Sede Administra-
tiva da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas – JFA DE 
MORAIS CONSTRUÇÕES. 

15/2020 

 
 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 269/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o Parecer nº. 215/2021-DA-
JAI/DPE/AM de 14/04/2021, contido no Pro-
cesso nº. 20000.00993/2021-60 

RESOLVE: 
CONCEDER, a servidora RAIMUNDA HE-
LENA MENEZES DIAS, Assistente Técnico de 
Defensoria, matrícula nº. 000.169-4A, o Abono 
de Permanência no valor equivalente ao da sua 
contribuição previdenciária, em conformidade 
com o Art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 
47/2005 (Art. 21-A da LC nº 30/2001), retroa-
gindo seus efeitos financeiros, a contar de 
18/02/2021. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de abril de 2021. 

 
 
 

       Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 270/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.002188/2021-71, datado de 22/04/2021; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Matheus Kazuo Hoshihara 
Carvalho, a contar de 29 de abril de 2021, do 
cargo de provimento em comissão de Assessor 
Técnico II DPE-1, 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 Remu-
nerações; 
II – NOMEAR Eduardo Maia Freire, a contar 
29 de abril de 2021, para exercer o cargo de 
provimento em comissão Assessor Técnico II 
DPE-1, 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. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
26 de abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 279/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso X, da 
Lei Complementar n.º 01, de 30 de março de 

1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21.07.2004; 
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 nº 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admi-
nistrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 
31/2017-CSDPE/AM, que cria e regula Polos de 
Atendimento da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas no interior do Estado do Amazo-
nas, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 
33/2017-CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos 
de Atendimento da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas no interior do Estado do 
Amazonas; 
  

 RESOLVE: 

I - DESIGNAR, a contar de 12 de abril de 2021, 
a Defensora Pública Bruna Costa de Farias 
como Coordenadora do Polo Médio Madeira 
(sede em Manicoré), atribuindo-lhe a FGD-6 
(Coordenadoria do Interior), nos termos da Lei 
nº 4.831 de 13 de maio de 2019. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
28 de abril de 2021.  
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  
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Aviso de Licitação 
 

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

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021-

CL/DPE/AM 
 
OBJETO: Aquisição de licença de uso do 
software Autocad Civil 3D e Autocad – Including 
Specialized Toolsets, incluindo suporte técnico 
com garantia na instalação, utilização e 
atualização do software. 
 
Data e horário de início de recebimento das 
propostas: a partir do dia 29/04/2021 às 
09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 12/05/2021 às 10:00 horas 
(horário de Brasília). 
 
O Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do dia 
29/04/2021. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública online pela INTERNET, através do 
portal de Compras Governamentais – 
Comprasnet-SIASG, com endereço eletrônico 
“https://www.gov.br/compras/pt-br”. 
 

 
Manaus, 28 de abril de 2021. 

 
                    

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGA-
ÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-

CLDPE/AM 
PROCESSO N° 20000.007400/2021-13 

 
OBJETO: Formação de Registro de Preços 
para eventual aquisição de persianas, a fim de 
atender adequadamente os Polos de Atendi-
mento da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, tanto no Interior quanto na Capital, 
conforme especificações e condições definidas 
no edital e seus anexos. Adjudicado e Homolo-
gado em favor da empresa JR DECORACÕES 
E COMÉRCIO EM GERAL LTDA CNP: 
25.054.102/0001-10, conforme tabela abaixo: 
 

Ite
m 

Descrição 
Un
d. 

Qu
ant. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

  

Persianas verticais, lâ-
minas flexíveis, em PVC 
de 89 mm, com pintura 
lisa na cor bege e com 
furo aparente; trilhos su-
periores em alumínio, do-
tados de tampas laterais 
de acabamento e suporte 
adequado para fixação 
na parede/janela ou teto, 
com sistema manual de 
recolhimento e controle 
de luminosidade – FOR-
NECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO  

M² 230 
R$ 

129,50 

R$ 
29.785,0

0 

2 

Persianas verticais, lâmi-
nas flexíveis, em PVC de 
89 mm, com pintura lisa 
na cor bege e com furo 
aparente; trilhos superio-
res em alumínio, dotados 
de tampas laterais de 
acabamento e suporte 
adequado para fixação 
na parede/janela ou teto, 
com sistema manual de 
recolhimento e controle 
de luminosidade - FOR-
NECIMENTO SEM INS-
TALAÇÃO. 

M² 192 
R$ 

98,90 

R$ 
18.988,8

0 

Valor Total da Licitação  
R$ 

48.773,8
0 
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OBS.: A descrição completa dos itens encon-
tra-se disponível no edital, termo de referência 
e sistema Comprasnet.  
 

Manaus, 22 de abril de 2021. 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Ordenador de Despesas 

 

PORTARIA Nº 02/2021 - NUDESA/SAÚDE 

(Proc. no.10000.000806/2021-94) 

Os Defensores Públicos abaixo subscritores, in-

tegrantes da Força-Tarefa para auxílio do Nú-

cleo de Defesa da Saúde, regulamentado pela 

Resolução n.º 16/2020 do Conselho Superior 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 4º, VII e X, da Lei Complementar nº 

80/1994 e art. 3º, VII e X, da Lei Complementar 

Estadual n.º 001 de 30 de março de 1990, em 

conformidade com a Portaria nº 0033/2021-

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

trônico da DPE/AM do dia 20 de janeiro de 

2021: 

CONSIDERANDO a saúde como direito funda-

mental, com caráter universal, igualitário, equi-

tativo e integral, inserido no art. 6º da Constitui-

ção Federal, assegurado, nos termos do art. 

196 da Carta Magna, como “direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas 

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 ser ainda o direito à saúde 

corolário do direito à vida (art. 5o CF/88) e à 

dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III 

CF/88), fundamento da República Federativa 

do Brasil, sendo revestido de caráter prestacio-

nal e constituído mediante efetiva prestação 

material na seara médica e hospitalar por parte 

do Poder Público; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Lei N.º 

8.080/90, as ações e serviços de saúde que in-

tegram o Sistema Único de Saúde são organi-

zados de forma regionalizada, regidos pelos 

princípios da universalidade do acesso, da inte-

gralidade da assistência e da conjugação dos 

recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos de todos os entes federativos; 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública 

Instituição permanente, essencial à função ju-

risdicional do Estado, incumbindo-lhe, como ex-

pressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a pro-

moção dos direitos humanos e a defesa, em to-

dos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gra-

tuita, aos necessitados, assim considerados na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO o poder de requisição da 

Defensoria Pública no exercício das suas fun-

ções institucionais, com fulcro nas prerrogativas 
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do art. 128, inciso X, da Lei Complementar Na-

cional n.º 80/941 e do art. 34, inciso XI e XV, da 

Lei Complementar n.º 01/90 do Estado do Ama-

zonas n.º 01/902 bem como os mecanismos de 

controle desse poder de requisição; 

CONSIDERANDO ser função institucional da 

Defensoria Pública promover ação civil pública 

e todas as espécies de ações capazes de pro-

piciar a adequada tutela dos direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos quando o 

resultado da demanda puder beneficiar grupo 

de pessoas hipossuficientes (art. 4º, VII e X, da 

Lei Complementar 80/1994); 

CONSIDERANDO a grave crise de saúde de-

corrente da pandemia da COVID-19, declarada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como Emergência de Saúde Pública de Impor-

tância Internacional, o mais alto nível de alerta 

da Organização; 

                                                      
1 Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria 

Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabele-
cer: (...) X - requisitar de autoridade pública ou de seus 
agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, 
processos, documentos, informações, esclarecimentos e 
providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 
2 Art. 34 - São prerrogativas dos membros da Defensoria 

Pública do Estado: (...) XI requisitar de autoridade pública 
ou de seus agentes, assim como de entidades privadas, 
exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, proces-
sos, documentos, informações, esclarecimentos e provi-
dências necessárias ao exercício de suas atribuições; (...) 
XV requisitar de órgãos ou entes públicos, da sua área de 
governo, a prestação de serviços especializados impres-
cindíveis ao regular desenvolvimento de suas funções 
institucionais; 
3 https://noticias.r7.com/cidades/am-tem-recorde-de-

internacoes-e-ocupacao-de-uti-ultrapassa-90-05012021  

CONSIDERANDO o crescimento de interna-

ções, superior à primeira onda ocorrida em 

2020 3 , que ocasionou o colapso no sistema 

hospitalar no Estado do Amazonas com a su-

perlotação de leitos.4 

CONSIDERANDO a desativação precoce, en-

tre julho e outubro de 2020, de 85% dos leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), criados 

para tratamento de pacientes de Covid-19. 5 

CONSIDERANDO a insuficiência de leitos de 

UTI, tanto na capital quanto no interior do Es-

tado do Amazonas, que resultou na crise no 

atendimento e alta mortalidade da população, 

apresentando o Estado do Amazonas, até a 

presente data a maior taxa de  letalidade entre 

os Estados brasileiros.6 

CONSIDERANDO a necessidade de remoção 

de pacientes para internação em outras unida-

des da federação diante da saturação do sis-

tema de saúde do Estado do Amazonas; 

4  https://amazonasatual.com.br/no-interior-do-am-fila-

de-espera-da-remocao-para-manaus-tem-66-pacientes/ 
5https://valor.globo.com/brasil/noti-

cia/2021/01/15/amazonas-desativou-entre-julho-e-ou-
tubro-85percent-dos-leitos-de-uti-criados-para-covid-
19.ghtml 
http://idisa.org.br/noticias/brasil-desativou-3-mil-leitos-
de-uti-do-sus-no-segundo-semestre-de-2020?lang=pt 
 
6https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/re-

dacao/2021/01/09/amazonas-sofre-com-falta-de-leitos-
para-covid-criancas-sao-preocupacao.html 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacio-
nal/2021/01/26/amazonas-se-torna-o-estado-com-
maior-taxa-de-obitos-por-covid-19-no-brasil 
 

https://noticias.r7.com/cidades/am-tem-recorde-de-internacoes-e-ocupacao-de-uti-ultrapassa-90-05012021
https://noticias.r7.com/cidades/am-tem-recorde-de-internacoes-e-ocupacao-de-uti-ultrapassa-90-05012021
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/15/amazonas-desativou-entre-julho-e-outubro-85percent-dos-leitos-de-uti-criados-para-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/15/amazonas-desativou-entre-julho-e-outubro-85percent-dos-leitos-de-uti-criados-para-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/15/amazonas-desativou-entre-julho-e-outubro-85percent-dos-leitos-de-uti-criados-para-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/15/amazonas-desativou-entre-julho-e-outubro-85percent-dos-leitos-de-uti-criados-para-covid-19.ghtml
http://idisa.org.br/noticias/brasil-desativou-3-mil-leitos-de-uti-do-sus-no-segundo-semestre-de-2020?lang=pt
http://idisa.org.br/noticias/brasil-desativou-3-mil-leitos-de-uti-do-sus-no-segundo-semestre-de-2020?lang=pt
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/09/amazonas-sofre-com-falta-de-leitos-para-covid-criancas-sao-preocupacao.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/09/amazonas-sofre-com-falta-de-leitos-para-covid-criancas-sao-preocupacao.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/09/amazonas-sofre-com-falta-de-leitos-para-covid-criancas-sao-preocupacao.html
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/26/amazonas-se-torna-o-estado-com-maior-taxa-de-obitos-por-covid-19-no-brasil
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/26/amazonas-se-torna-o-estado-com-maior-taxa-de-obitos-por-covid-19-no-brasil
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/26/amazonas-se-torna-o-estado-com-maior-taxa-de-obitos-por-covid-19-no-brasil
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CONSIDERANDO que de acordo com a Nota 

Técnica nº 15 divulgada pela FIOCRUZ, entre 

abril/maio de 2020, foram constatadas 2.189 

mortes fora de UTI em todo o Estado do Ama-

zonas, o que corresponde ao percentual de 

52% (cinquenta e dois por cento) dos óbitos 

ocorridos no Estado durante o período; 

CONSIDERANDO que segundo dados levanta-

dos junto ao BOLETIM DIÁRIO DE CASOS CO-

VID-19 da Fundação em Vigilância em Saúde 

do Amazonas, publicado em 27 de abril de 

2021, o sistema de saúde do Estado dispõe, na 

capital,  de 277 (duzentos e setenta e sete) lei-

tos de UTI Geral e 325 (trezentos e vinte e 

cinco) leitos de UTI Covid, sendo 392 (trezentos 

e noventa e dois) leitos de UTI Covid na rede 

pública; 

CONSIDERANDO que conforme Boletim Diário 

de Casos Covid-19 da Fundação de Vigilância 

em saúde do Amazonas, publicado em 

27/04/2021, não há leitos de UTI nos municí-

pios do  interior do Estado do Amazonas, mas 

somente leitos de UCI - Leitos de Cuidados In-

termediários, num total de 226 - 46 leitos UCI 

geral e 180 leitos UCI Covid; 

CONSIDERANDO a dificuldade ou inviabili-

dade clínica de transporte de pacientes críticos 

com indicação de leito UTI para TFD, com a 

                                                      
7 http://www.transparencia.am.gov.br/covid-19/ 

 
8 https://www.amib.org.br/filead-

min/user_upload/amib/2020/abril/28/da-
dos_uti_amib.pdf 
 
9 https://drive.google.com/file/d/1qMpWwBgQgIVCK-

mczEq6FFIALNhIt9_m_/view 

possibilidade de agravamento do quadro no 

deslocamento; 

CONSIDERANDO o repasse de R$ 

487.005.408,61 pelo Governo Federal ao Es-

tado do Amazonas para ações vinculadas ao 

enfrentamento da pandemia COVID-19 em 

2020, conforme informações obtidas do portal 

da transparência estadual7; 

CONSIDERANDO recomendação da OMS e do 

Ministério da Saúde, no sentido de que a rela-

ção ideal de leitos de UTI é de  de 1 a 3  para 

cada 10 mil habitantes8; 

CONSIDERANDO que o Plano de Contingên-

cia Estadual para Infecção Humana pelo SARS-

Cov2-2, em sua 4ª versão, previa medidas para 

estruturação das referências municipais, com a 

criação de leitos de UTI Covid em municípios 

do Interior9;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 7, de 24 de 

fevereiro de 2010, da Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos 

mínimos para funcionamento de Unidades de 

Terapia Intensiva;  

CONSIDERANDO o elevado número de óbitos 

ocorridos em 2021, no interior do Estado, de pa-

cientes que aguardavam a transferência para 

leito de UTI na capital10; 

 
10 https://www.correiobraziliense.com.br/bra-

sil/2021/01/4903661-sem-uti-14-pacientes-morreram-
esperando-remocao-no-interior-do-am-em-janeiro.html 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/re-
dacao/2021/01/21/defensora-publica-expoe-drama-no-
interior-do-am-sem-uti-e-gente-definhando.htm 
 

http://www.transparencia.am.gov.br/covid-19/
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/28/dados_uti_amib.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/28/dados_uti_amib.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/28/dados_uti_amib.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qMpWwBgQgIVCKmczEq6FFIALNhIt9_m_/view
https://drive.google.com/file/d/1qMpWwBgQgIVCKmczEq6FFIALNhIt9_m_/view
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4903661-sem-uti-14-pacientes-morreram-esperando-remocao-no-interior-do-am-em-janeiro.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4903661-sem-uti-14-pacientes-morreram-esperando-remocao-no-interior-do-am-em-janeiro.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4903661-sem-uti-14-pacientes-morreram-esperando-remocao-no-interior-do-am-em-janeiro.html
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/21/defensora-publica-expoe-drama-no-interior-do-am-sem-uti-e-gente-definhando.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/21/defensora-publica-expoe-drama-no-interior-do-am-sem-uti-e-gente-definhando.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/21/defensora-publica-expoe-drama-no-interior-do-am-sem-uti-e-gente-definhando.htm
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CONSIDERANDO a necessidade de formula-

ção de políticas públicas perenes, objetivando 

a redução da desigualdade entre capital e inte-

rior no acesso aos leitos de UTI, de modo a pre-

parar o Estado para uma melhor resposta a si-

tuações similares no futuro, prevenindo no que 

for possível novas tragédias humanitárias; 

RESOLVEM: 

INSTAURAR Procedimento para Apuração de 

Dano Coletivo (PADAC), para apurar a omissão 

de entes públicos na ampliação de leitos de UTI 

na capital e interiorização de oferta de leitos de 

UTI no Estado do Amazonas; 

COMUNICAR o Defensor Público Geral, envi-

ando-lhe cópia anexa desta portaria;  

COMUNICAR à Defensoria Pública Especiali-

zada de Atendimento de Interesses Coletivos, e 

aos polos do interior acerca da instauração do 

presente PADAC, para conhecimento e fran-

queamento 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, Ministério Público de Contas acerca 

da instauração do presente PADAC, com fins 

de promoção de atuação conjunta para a solu-

ção da demanda, solicitando informações sobre 

eventual atuação já realizada pelo órgão acerca 

do objeto do presente PADAC; 

PUBLICAR a presente portaria no Diário Oficial 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

OFICIAR ao Estado do Amazonas a fim de que 

informe e comprove, no prazo de 5 dias: 

1. Número de óbitos por Covid-19 no Es-

tado, discriminando se dentro ou fora de leitos 

de UTI, desde o início da pandemia; 

2. Quantos pacientes Covid-19 foram 

transferidos do Interior do Estado para a capital 

desde o início da pandemia, indicando qual a 

porcentagem encaminhada para acesso a lei-

tos de UTI, bem como o modo como ocorreram 

as transferências (via aérea, fluvial, etc.); 

3. Os contratos vigentes para prestação de 

serviços de UTI aérea e remoção aérea ou flu-

vial de pacientes no Estado, apresentando có-

pia integral dos mesmos; 

4. Qual o custo estimado com despesas de 

UTI aérea e remoção aérea, terrestre e fluvial 

de pacientes no Estado nos anos de 2020 e 

2021, de forma individualizada; 

5. De 2015 a 2019, quantas remoções fo-

ram realizadas do interior do Estado para outro 

município/capital para atender necessidade de 

internação em UTI, informando o total das des-

pesas; 

6. Quantos pacientes Covid-19 foram 

transferidos do Amazonas para outros Estados 

durante a pandemia de Covid-19, indicando 

quantos agravaram e necessitaram de leito de 

UTI, quantos retornaram e quantos vieram a 

óbito;  

7. Quantos leitos de UTI temporários fo-

ram criados na capital, a partir do ano de 2020, 

indicando a forma de contratação, o custo esti-

mado da implantação e manutenção desses lei-

tos, onde foram instalados e quantos foram de-

sativados até o momento, indicando ainda 
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quantos leitos de UTI existentes na rede foram 

convertidos para atender a pacientes COVID;  

8. Quantos leitos de UTI temporários fo-

ram reativados na capital a partir do mês de de-

zembro de 2020, o local onde foram recriados e 

se há planos de incorporação definitiva ao sis-

tema de saúde, indicando ainda quantos leitos 

de UTI existentes na rede foram convertidos 

para atender a pacientes COVID; 

9. Quantos leitos de UTI permanentes fo-

ram criados na capital desde o início da pande-

mia e qual o custo estimado da implantação e 

manutenção dos leitos;  

10. Se houve criação de leitos de UTI no in-

terior do Estado, identificar se temporários ou 

permanentes, a quantidade e em quais municí-

pios; 

11. Se houve criação de leitos de UCI no in-

terior do Estado, identificar, se temporários ou 

permanentes, a quantidade e em quais municí-

pios foram criados; 

12. Dentre os municípios do interior que atu-

almente contemplam leitos de UCI11, quais pos-

suem estrutura para comportar leitos de UTI, 

adaptando ou não os leitos de UCI existentes, 

se existe planejamento nesse sentido e infor-

mando, caso positivo, as providências já adota-

das para tanto; 

                                                      
11 http://www.casacivil.am.gov.br/wilson-lima-destaca-

ampliacao-de-leitos-de-uci-no-interior-e-avancos-na-re-
gionalizacao-da-saude/ 

13. Qual o planejamento do Estado para 

equalizar internamente oferta e demanda de lei-

tos de UTI entre capital e interior; 

14. Qual a quantidade de leitos de UTI re-

quisitados em hospitais particulares desde o iní-

cio da pandemia para atendimento de pacientes 

não atendidos nas unidades públicas;  

15. A quantidade de pacientes da capital e 

do interior, incluindo os números de controle, 

em fila de regulação por leito de UTI a partir de 

1º de março de 2020 a 31 de maio de 2020 e, 

entre 1º de dezembro de 2020 até 28 de feve-

reiro de 2021, períodos de pico da primeira e 

segunda onda, respectivamente, indicando, 

para cada chamada, os pacientes que vieram a 

óbito sem acesso aos leitos de UTI; 

16. O custo médio de implantação de leito 

de UTI Covid e leito de UTI geral, considerando 

a necessidade de equipamentos, recursos hu-

manos, consumo de EPI’s e tendo em vista os 

requisitos mínimos para funcionamento de Uni-

dade de Terapia Intensiva de acordo com a Re-

solução no. 7, de 24 de fevereiro de 2010, da 

ANVISA; 

17. A quantidade de recursos, identificando 

sua respectiva origem, destinados à ampliação 

do número de leitos de UTI no Estado do Ama-

zonas desde o início da pandemia de Covid-19, 

discriminando as despesas com equipamentos, 

recursos humanos e consumos de EPI’s; 
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18. Quais os municípios do Estado do Ama-

zonas assumiram a gestão plena? Especificar 

os repasses feitos nos a cada município, indi-

cando em quais destes houve a contemplação 

de serviços de alta complexidade; 

19. Indicar o planejamento estadual para 

ampliação de oferta de leitos de UTI na capital 

e interiorização do serviço para os demais mu-

nicípios, discriminando as dificuldades levanta-

das e levantamento de recursos necessários, 

indicando ainda a origem dos recursos financei-

ros e cronograma de execução, com previsão 

de início e finalização. 

OFICIAR a Secretaria de Estado de Fazenda 

do Estado do Amazonas - SEFAZ/AM, a fim de 

que informe: 

1. Detalhamento sobre o valor total e des-

tinação dos recursos federais repassados ao 

Amazonas para enfrentamento à pandemia de 

Covid-19  no ano de 2020;  

OFICIAR o Ministério da Saúde a fim de que in-

forme a quantidade de pacientes transferidos 

por UTI aérea do Amazonas para outros Esta-

dos da Federação, bem como apresente relató-

rios acompanhados de documentos e registros 

referentes às transferências; 

OFICIAR ao ILMD/Fiocruz Amazônia, a fim de 

que informe: 

1. O quantitativo de óbitos ocorridos dentro 

e fora de leitos de UTI em todo o Estado do 

Amazonas, bem como forneça notas técnicas e 

demais subsídios relacionados ao objeto do 

PADAC;  

 

Após, voltem conclusos para posteriores deli-

berações, em prazo não superior a 30 dias após 

a publicação da presente portaria. 

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

 

Manaus, 28 de abril de 2021. 

 

 
ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO MAR-

TINS 
Defensora Pública 

 
 

EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DIAS 
Defensor Público 

 
 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS 
NETO 

Defensor Público 
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