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ATO NORMATIVO Nº 07/2021-GDPG/DPE/AM 

Dispõe sobre o retorno parcial 
das atividades presenciais na 
área meio e dá outras providên-
cias. 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no exercício das atribuições previstas 
no artigo 9º, da Lei Complementar n. 01 de 30 de 
março de 1990, bem como nos artigos 97-A, inciso 
III, da Lei Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO o agravamento da crise de saúde 
pública, em decorrência da pandemia daCOVID-19, 
declarada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que afeta todo o sistema interfederativo de 
promoção e defesa da saúde pública, estruturado 
nacionalmente, por meio do Sistema Único de Sa-
úde (SUS); 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da situação de 
emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO os altos níveis de infecção pela 
Covid-19 na cidade de Manaus, bem como os índi-
ces de ocupação dos leitos hospitalares nas redes 
pública e privada; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter as me-
didas sanitárias de modo a garantir a contenção da 
elevação dos casos, no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Amazonas e relativamente aos assistidos 
que buscam a Instituição; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de retomar 
as atividades essenciais em regime presencial, na 
sede administrativa da Defensoria Pública, concili-
ando-as com as medidas de prevenção à COVID-
19; 

RESOLVE: 

Art. 1.º Permanecem suspensos, por tempo indeter-
minado, todos os atendimentos presenciais ao pú-
blico, na capital e no interior, inclusive em regime de 
plantão, ressalvados casos excepcionais, devida-
mente justificados. 

Art. 2º.O Disque 129 retomará suas atividades em 
regime presencial a partir de 01º de março de 2021, 
devendo todos os colaboradores lotados neste se-
tor que eventualmente foram aproveitados em ou-
tros setores retornarem às suas atividades originá-
rias. 
 
Art. 3º.Os membros, servidores e demais colabo-
radores em exercício na Administração (atividade 
meio) deverão retornar ao regime de trabalho pre-
sencial a partir do dia 08 de março de 2021, medi-
ante escala de revezamento a ser elaborada pela 
chefia de cada diretoria ou setor, que deverá asse-
gurar o funcionamento mínimo em cada área.  
 
Art. 4º.As solicitações dos colaboradores, servido-
res e membros da Defensoria Pública que neces-
sitarem de suporte técnico ou notebooks para o te-
letrabalho serão deliberadas diretamente pela Di-
retoria de Tecnologia da Informação-DTI. 
 
Parágrafo único. Os colaboradores, servidores e 
Membros que necessitarem de suporte ou notebo-
oks na forma do caput, deverão entregar ou coletar 
o equipamento na sede da Administração, com ho-
rário agendado no setor responsável, não sendo 
permitido o auxílio de motorista da instituição, cuja 
atividade ficará restrita como medida de contenção 
à COVID-19. 
 
Art. 5º.Todos os membros, servidores e demais 
colaboradores que estejam em regime de trabalho 
presencial deverão observar os protocolos de se-
gurança aprovados pelo Ato Normativo n. 18/2020. 
 
Art. 6.º Os casos omissos serão dirimidos pelo De-
fensor Público-Geral. 

Art. 7.º Este Ato entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
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 GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, 

 Manaus, 25 de fevereiro de 2021. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 099/2021-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 Complemen-
tar 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 
20000.000983/2021-24, datado de 22/02/2021; 

RESOLVE: 
EXONERAR, a pedido, a contar de 05 de março de 
2021, nos termos do artigo 88, inciso l, da Lei Com-
plementar nº 01, de 30 de março de 1990, c/c com o 
artigo 55, inciso l, da Lei nº 1.762, de 14 de novembro 
de 1986, BRUNO FIORIN HERNIG, matrícula nº 
000.560-6A, ocupante do cargo de provimento efe-
tivo de Defensor Público de 4ª Classe, do quadro de 
Defensores Públicos da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 24 de fevereiro 
de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva  
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 102/2021-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 Comple-
mentar n.º 01 de 30 de março de 1990, consolidada 
na forma do art. 9.º da Lei Promulgada n.º 51 de 21 
de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público 
Geral para designar os membros da Defensoria Pú-
blica para o desempenho de tarefas especiais no âm-
bito da Defensoria Pública do Estado 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 Público 
Geral para praticar atos de gestão administrativa, na 
forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Es-
tadual 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 designação de 
membros para substituição em casos de férias, fol-
gas, licenças e demais casos de afastamentos pre-
vistos em lei. 
 

RESOLVE: 
 
I – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe Le-
onardo Figliuolo para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 23ª Defensoria Pública de 1ª Instân-
cia de Família , pelo período de 01 a 15 de março de 
2021; 
 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no per-
centual de 30% (trinta por cento), proporcional ao pe-
ríodo supracitado, sobre os vencimentos do Defensor 
Público mencionado neste ato, na forma do art. 40, § 
3º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990, alterado pela Lei Complementar Es-
tadual n. 196, de 13 de maio de 2019, e regulamen-
tado pela Resolução nº 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que o membro já não per-
ceba a vantagem em razão de outra cumulação si-
multânea;  
 
III – Esta Portaria entra vigor na data de sua publica-
ção. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 24 de fevereiro 
de 2021.  
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 
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