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ATO NORMATIVO Nº 16/2020-GDPG/DPE/AM 

Prorroga as medidas de preven-

ção à pandemia da COVID-19. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no exercício das atribuições previstas no ar-

tigo 9º, da Lei Complementar n. 01 de 30 de março de 

1990, bem como nos artigos 97-A, inciso III, da Lei Com-

plementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Sa-

úde Pública de Importância Internacional pela Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS), em 30/01/2020, em decor-

rência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (CO-

VID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 

04/02/2020, do Ministério da Saúde, que declarou Emer-

gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ES-

PIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo co-

ronavírus; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou, em 11/03/2020, que a contaminação com 

o novo coronavírus caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 

de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de si-

tuação de emergência na saúde pública do Estado do 

Amazonas, em razão da disseminação do novo coronaví-

rus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade de-

senvolvida por esta Instituição e a imprescindibilidade de 

se assegurar condições mínimas para a sua continuidade 

em necessária compatibilidade com a preservação da sa-

úde dos usuários e da população em geral, assim como 

de membros, servidores, colaboradores e estagiários; 

CONSIDERANDO a edição dos Atos Normativos n. 04, 

05, 06 e 07/2020, pelo Defensor Público-Geral, que esta-

beleceram normas excepcionais e temporárias para en-

frentamento e combate ao novo coronavirus – COVID19, 

bem como as sucessivas prorrogações; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer protoco-

los de atendimento seguros na retomada dos atendimen-

tos presenciais, diante do cenário atual da pandemia no 

Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Ficam prorrogados os atos normativos n. 04, 05, 

06 e 07/2020-GDPG até o dia 30/06/2020.  

 

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, 

 

Manaus, 15 de junho de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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ERRATA 

PORTARIA N.º 414/2020-GDPG/DPE/AM (PUBLICADA NO 

DIÁRIO OfiCIAL ELETRÔNICO DA DPE/AM, ANO 6, EDIÇÃO 

1.240, DE 02 DE JUNHO DE 2020, PÁG. 1). 

ONDE SE LÊ: 

IV — ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no per-
centual de 15% (quinze por cento), proporcionais ao perí-
odo supracitado, sobre os vencimentos dos Defensores 
Públicos mencionados nos incisos II e III, na forma do art. 
40, § 3º, da Lei Complementar 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 Re-
solução n° 013 do Conselho Superior da Defensoria Pú-
blica, desde que os membros já não percebam a vanta-
gem em razão de outra cumulação simultânea. 

LEIA-SE: 

IV – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 15% (quinze por cento), proporcionais ao período 
supracitado, sobre os vencimentos da Defensora Pública 
mencionada no inciso III, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
alterado pela Lei Complementar Estadual n. 196, de 13 de 
maio de 2019, e regulamentado pela Resolução nº 013 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, desde que o 
membro já não perceba a vantagem em razão de outra cu-
mulação simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 10 de junho de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício 

 
 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 006/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.003100/2020-57-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 478 do Código Civil c/c 
art. 18 da Lei n. 8.245/91 - Lei do Inquilinato e art. 65 da 
Lei 8.666/93. 

CONTRATANTES: A Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e o senhor Francisco de Assis Bezerra 
Bessa. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a su-
pressão, em comum acordo entre as partes, no percentual 
de 10% do valor global do contrato nº 06/2019-FUNDPAM 

DATA DA ASSINATURA: 10 de junho de 2020. 

VIGÊNCIA: Do período de 15/05/2020 a 05/07/2021.  

VALOR: A supressão de 10% no valor do contrato repre-
senta uma redução de R$ 9.671,63 (nove mil, seiscentos e 
setenta e um reais e sessenta e três centavos). Passando 
ao valor global de R$ 87.043,82 (oitenta e sete mil, qua-
renta e três reais e oitenta e dois centavos), para o período 
de 13 (treze) meses e 20 (vinte) dias, com valor mensal de 
R$ 6.369,06 (seis mil, trezentos e sessenta nove reais e 
seis centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas 
com a execução do presente instrumento se manterá à 
conta da Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária 
24701, Programa de Trabalho 14.122.0001.2001.0001, 
Fonte Recurso 02010000, Natureza da Despesa 
33903615, Nota de Empenho n° 2020NE00007, emitida 
pela CONTRATANTE em 02/01/2020,  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO, em Manaus, 10 de junho de 2020. 

 

Thiago Nobre Rosas 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício 
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PORTARIA Nº 01/2020 - DPE/NUDEM/AM 
(Proc. nº. 10000.004380/2020-67) 
(Doc. nº.00000.032834/2020-36) 

 
A Defensora Pública subscritora, Titular do Núcleo Insti-
tucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - 
NUDEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, e 
 
CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana (art. 1.º, III, da CRFB); o direito fundamental à 
vida (art. 5.º, caput, da CRFB); o direito fundamental à 
saúde (art. 6.º, da CRFB); o direito fundamental ao pla-
nejamento familiar; (art. 226, § 7º da CRFB); o Princípio 
da Proteção Integral à Criança (art. 227, da CRFB); 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da Lei Com-
plementar n.° 80, de 12 de janeiro de 1994, que são ob-
jetivos da Defensoria Pública a primazia da dignidade da 
pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e 
a prevalência e efetividade dos direitos humanos; 
 
CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 196 da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988, o qual 
estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”; 
 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei Complementar 
nº 132, de 07 de outubro de 2009, atribuiu à promoção, 
conscientização e defesa dos Direitos Humanos, inclu-
sive entregando à Defensoria Pública as funções institu-
cionais de promover prioritariamente a solução extraju-
dicial de litígios, de ajuizar ação civil pública ou de qual-
quer outra espécie de ação capaz de propiciar a ade-
quada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, quando o resultado da demanda puder 
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes, além da 
missão de promover a mais ampla defesa de todo e 
qualquer direito fundamental dos necessitados; 
 

CONSIDERANDO o que determina o art. 12 da Conven-
ção sobre a Eliminação de todas as formas de Discrimi-
nação contra a mulher, o qual assegura que “Sem pre-
juízo do disposto no parágrafo 1º, os Estados-Partes ga-
rantirão à mulher assistência apropriadas em relação à 
gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, pro-
porcionando assistência gratuita quando assim for ne-
cessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada du-
rante a gravidez e a lactância”; 
 
CONSIDERANDO que o determina a Convenção Ame-
ricana dos Direito Humanos, o qual assegura que “Art. 
5º Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integri-
dade física, psíquica e moral.” 
 
CONSIDERANDO a Recomendação Geral nº 24 do Co-
mitê para a Eliminação de todas as Formas de Discrimi-
nação contra a Mulher (CEDAW) que determina que os 
Estados-Partes exijam que todos os serviços de saúde 
sejam compatíveis com os direitos humanos da mulher, 
inclusive seus direitos à autonomia, intimidade, confi-
dencialidade, consentimento e opção com conheci-
mento de causa;  
 
CONSIDERANDO que no Caso I.V. Vs. Bolívia a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que a 
liberdade e autonomia das mulheres em matéria de sa-
úde sexual e reprodutiva tem sido historicamente limi-
tada, restringida ou anulada com base em estereótipos 
de gênero negativos e prejudiciais;  
 
CONSIDERANDO o artigo 7º da Convenção Interameri-
cana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”, que dispõe 
sobre o dever do Estado de abster-se de qualquer ato 
ou prática de violência contra a mulher e velar por que 
as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como 
agentes e instituições públicos ajam de conformidade 
com essa obrigação; 
 
CONSIDERANDO as novas diretrizes sobre padrões 
globais de atendimento às mulheres grávidas, trazidas 
pela Organização Mundial da Saúde em 2018, pela pu-

http://dpeam.ikhon.com.br/proton/protocolo/impressao.asp?area=documento&cod_protocolo=947969
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blicação denominada Intrapartum care for a positive chil-
dbirth experience; 
 
CONSIDERANDO a o que determina a Constituição do 
Estado do Amazonas, em seu art. 185, inciso X, o qual 
assegura “a assistência dentro dos melhores padrões 
éticos e técnicos do direito à gestação, ao parto e ao 
aleitamento”; 
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Humanização 
(PNH), que passou a ser adotada pelo SUS desde 2003, 
a qual tem por objetivo, dentre outros, efetivar os princí-
pios do referido sistema no cotidiano das práticas de 
atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil 
e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalha-
dores e usuários para o consequente fortalecimento dos 
princípios e diretrizes da humanização; 
 
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil 
já foi condenada pelo Comitê para a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) 
no caso Alyne Pimentel vs. Brasil, que trata sobre os di-
reitos da gestante no atendimento do parto e pós-parto; 
 
CONSIDERANDO o disposto pela Portaria nº 11, de 7 
de janeiro de 2015, do Ministério da Saúde, que consi-
dera para seus efeitos, no art. 2º, inciso II,  a atenção 
humanizada ao parto e nascimento como o “respeito ao 
parto como experiência pessoal, cultural, sexual e fami-
liar, fundamentada no protagonismo e autonomia da mu-
lher, que participa ativamente com a equipe das deci-
sões referentes ao seu parto”; 
 
CONSIDERANDO a pandemia causada pelo novo  co-
ronavírus SARS-CoV2 - COVID 19, declarada pela Or-
ganização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020. 
 
CONSIDERANDO a Lei n. 13.979/20, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de sa-
úde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019. 
 
CONSIDERANDO a Lei n. 11.108/05, que altera a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às par-
turientes o direito à presença de acompanhante durante 
o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âm-
bito do Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
CONSIDERANDO que, a Organização Mundial de Sa-
úde ao tratar dos cuidados durante a gravidez e o parto 
no contexto da infecção por COVID-19, reafirma o direito 
das parturientes a cuidados de alta qualidade antes, du-
rante e após o parto, incluindo o direito de ter um acom-
panhante de sua escolha presente durante o parto; 
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 6/2020- 
COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS sobre Atenção às 
Gestantes no Contexto da Infecção SARS-COV-2, publi-
cado em 25 de março de 2020, pelo Ministério da Saúde; 
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 6/2020- CO-
CAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS sobre Atenção à saúde 
do recém-nascido no contexto da infecção pelo novo co-
ronavírus, publicado dia 27 de março pelo Ministério da 
Saúde; 
 
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020- 
COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS que, dentre outros, 
determina que “As grávidas têm o direito a acompa-
nhante durante o parto, mesmo que infectadas com CO-
VID-19”; 
 
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 4749 de 03/01/2019 
que dispõe sobre o parto humanizado e os direitos da 
gestante; 
 
CONSIDERANDO o alto índice de procura da Defenso-
ria Pública por gestantes e parturientes que têm denun-
ciado a proibição de entrada do acompanhante nos mo-
mentos de pré-parto, parto e pós parto, pelas maternida-
des da rede pública estadual e municipal do Estado do 
Amazonas, conforme Relatório n. 1/2020/1ª DPI ATD 
MUL VIT VIOL DOMESTICA (Doc.  
00000.032749/2020-78) dos tele atendimentos realiza-
dos desde o dia 15/04/2020; 
 

 

http://dpeam.ikhon.com.br/proton/protocolo/impressao.asp?area=documento&cod_protocolo=947876
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RESOLVE: 
 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano Co-
letivo (PADAC) para averiguação da regularidade da 
prestação do serviço público de saúde dispensado às 
mulheres grávidas e nascituros pelo sistema de saúde 
do Estado do Amazonas no contexto da pandemia de 
Covid-19. 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral acerca da ins-
tauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR a população amazonense em geral 
acerca da instauração do presente PADAC, viabilizando 
o encaminhamento das informações, solicitações e 
questionamentos afetos de forma centralizada; 
 

DETERMINO: 
 
OFICIAR  a Secretaria de Estado de Saúde do Amazo-
nas - SUSAM para que, no prazo de 10 (dez) dias, in-
forme o protocolo de  atendimentos às gestantes e puér-
peras no Estado do Amazonas, levando em conta a si-
tuação pandêmica e o registro do número de casos afe-
tos à este grupo em específico; 
 
OFICIAR a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - 
SEMSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o 
protocolo de realização dos atendimentos aos atendi-
mentos às gestantes e puérperas nas maternidades ad-
ministradas pelo Município de Manaus, levando em 
conta a situação pandêmica e o registro do número de 
casos afetos à este grupo em específico; 
 
 
OFICIAR o Gabinete de Gestão de Crises da Covid -19 
instituído pelo Governo do Estado do Amazonas para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, informe quais orienta-
ções protocolares têm sido dadas para os atendimentos 
às gestantes e puérperas infectadas ou não pela Covid 
-19, e quais os registro do número de casos de infecção 
ou óbito afetos à este grupo em específico; 
 
OFICIAR o Gabinete de Gestão Integrado Municipal 

(GGIM) acionado pela Prefeitura do Município de Ma-
naus para gerenciar a pandemia de Covid-19, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, informe quais orientações 
protocolares têm sido dadas para os atendimentos às 
gestantes e puérperas infectadas ou não pela Covid -19, 
e quais os registro do número de casos de infecção ou 
óbito afetos à este grupo em específico; 
 
OFICIAR o Ministério da Saúde sobre as denúncias re-
cebidas quanto ao descumprimento da Lei n. 
11.108/2005- Lei do Acompanhante - pelas maternida-
des estaduais e municipais; 
 
OFICIAR a Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA, 
sobre o descumprimento da Resolução da Diretoria Co-
legiada - RDC nº 36 que regulamenta as normas sanitá-
rias no interior das unidades hospitalares. 
 
SOLICITAR à Diretoria de Comunicação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas que noticie à popula-
ção, por todos os seus meios, a instauração deste pro-
cedimento; 
 
DETERMINO, ainda, que seja dada ampla divulgação 
deste PADAC, além do envio de cópia ao Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, a fim de dar-lhe a publicidade 
devida. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
NÚCLEO INSTITUCIONAL DE PROMOÇÃO E DE-
FESA DOS DIREITOS DA MULHER, em Manaus, 08 de 
junho de 2020. 

  
 

Pollyana Souza Vieira 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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