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ATO NORMATIVO Nº 08/2020-GDPG/DPE/AM 
 

Prorroga a vigência dos Atos que 

estabelecem as medidas de pre-

venção 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 Considerando a declaração de Emer-

gência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

30/01/2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-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; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Fica prorrogada a vigência dos Atos Normativos n. 

04, 05, 06 e 07/2020 até o dia 30 de abril de 2020. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, 

 

Manaus, 06 de abril de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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ATO NORMATIVO Nº 09/2020-GDPG/DPE/AM 
 

Dispõe sobre a virtualização dos pro-

cessos administrativos no âmbito da De-

fensoria Pública do Estado do Amazo-

nas e dá outras providências. 

 

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 o disposto no art. 216, §2º, da Consti-

tuição da República Federativa do Brasil de 1988, que es-

tabelece a responsabilidade de toda instituição pública ge-

rir de forma adequada toda a documentação governamen-

tal e franquear sua consulta a quantos dela necessitem; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar as rotinas 

de gestão processual e documentos, bem como otimizar 

a utilização dos recursos disponíveis; 

RESOLVE:  

Art. 1º.  Fica mantido o PRÓTON como sistema oficial de 

gestão de processos, documentos e informações adminis-

trativas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

(DPEAM), definidas normas, rotinas e procedimentos de 

instrução do processo eletrônico, na forma deste ato. 

Art. 2º. São objetivos da virtualização dos processos ad-

ministrativos: 

I - Aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação 

de documentos e processos; 

II - Aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e 

das informações; 

III - Criar condições mais adequadas para a produção e a 

utilização de informações; 

IV - Facilitar o acesso às informações; 

V - Reduzir o uso de insumos, os custos operacionais e 

os custos com armazenamento da documentação. 

Art. 3º. Todos os documentos no âmbito do PRÓTON de-

verão ser anexados digitalmente, integrando o processo 

eletrônico respectivo, cuja tramitação será integralmente 

por meio digital. 

Art. 4º. O processo eletrônico deve ser criado e mantido 

de forma a permitir sua eficiente localização e controle, 

mediante o preenchimento dos campos próprios do sis-

tema, observados os seguintes requisitos: 

I - Ser formado de maneira cronológica, lógica e contínua; 

II - Possibilitar a consulta a conjuntos segregados de do-

cumentos, salvo os processos físicos já existentes que fo-

rem digitalizados e convertidos em processo eletrônico; 

III - Permitir a vinculação entre processos; 

IV - Observar a publicidade das informações como pre-

ceito geral e o sigilo como exceção; e 

V - Ter o nível de acesso de seus documentos individual-

mente atribuído, quanto à informação neles contida, como 

público, ou sigiloso, sendo possível sua ampliação ou li-

mitação, sempre que necessário. 
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Art. 5º. Quando admitidos, os documentos de procedên-

cia interna e externa recebidos em suporte físico pelo Pro-

tocolo da DPEAM serão digitalizados e carregados para o 

PRÓTON em sua integridade. 

 §1º No caso de documentos de procedência externa re-

cebidos em suporte físico pelo Protocolo com indicação 

de informação sigilosa, não será efetivada sua digitaliza-

ção no momento do recebimento no Protocolo, que os en-

caminhará à área competente sem violação do respectivo 

envelope, que procederá com sua digitalização e carrega-

mento para o PRÓTON. 

 §2º Os documentos resultantes da digitalização de origi-

nais são considerados cópia autenticada administrativa-

mente. 

 §3º Os documentos resultantes da digitalização de cópia 

autenticada em cartório, de cópia autenticada administra-

tivamente ou de cópia simples terão valor de cópia sim-

ples. 

 §4º No recebimento de documentos de procedência ex-

terna em suporte físico, o Protocolo da DPEAM poderá: 

I - Proceder à digitalização imediata do documento apre-

sentado e devolvê-lo ao interessado; 

II - Quando a protocolização de documento original for 

acompanhada de cópia simples, atestar a conferência da 

cópia com o original, devolvendo o documento original ao 

interessado e descartando a cópia simples após sua digi-

talização; 

III - Receber o documento em papel para ulterior digitali-

zação, considerando que: 

a) Os documentos em papel recebidos que sejam originais 

ou cópias autenticadas em cartório serão, preferencial-

mente, devolvidos ao interessado ou mantidos sob a 

guarda da DPEAM; 

b) Os documentos em papel recebidos que sejam cópias 

autenticadas administrativamente ou cópias simples po-

derão ser descartados após realizada sua digitalização e 

carregamento para o PRÓTON. 

 §5º. Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitali-

zação ou carregamento para o PRÓTON do documento 

recebido, este ficará sob a guarda da DPEAM e será ad-

mitida sua tramitação física vinculada ao processo eletrô-

nico pertinente. 

 Art. 6º. Em caso de impossibilidade técnica momentânea 

de produção dos documentos no PRÓTON, para questões 

urgentes que não possam esperar o reestabelecimento do 

sistema, estes podem ser produzidos em suporte físico e 

assinados de próprio punho, podendo receber numeração 

manual sequencial provisória e, quando do retorno da dis-

ponibilidade do sistema, devem ser imediatamente digita-

lizados e carregados para o PRÓTON. 

Art. 7º. Os documentos eletrônicos produzidos e geridos 

no PRÓTON terão garantia de integridade, de autoria e de 

autenticidade, mediante utilização de Assinatura Eletrô-

nica. 
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Art. 8º. Os processos administrativos no âmbito do PRÓ-

TON que forem objeto de pedido de vistas ou consultas, 

por pessoas que não tenham acesso ao sistema, deverão 

ser direcionados ao Gabinete do Defensor Público Geral, 

para análise e disponibilização, por meio de arquivo digital 

em formato PDF ou ZIP. 

Art. 9.º A partir do dia 25 de março de 2020 fica vedada a 

produção de novos documentos e abertura de novos pro-

cessos administrativos por meio diverso do eletrônico. 

Art. 10. Os processos administrativos físicos já existentes 

poderão continuar sendo tramitados em suporte físico, 

sendo seu controle de andamento processual efetuado 

por meio do PRÓTON. 

Art. 11. As unidades devem recusar processos e docu-

mentos que estiverem em desacordo com este Regula-

mento, restituindo-os às unidades que os encaminharam, 

especialmente aqueles em suporte físico. 

Art. 12. Este ato entrará em vigor na data de sua publica-

ção. 

Manaus, 06 de abril de 2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 003/2020 – GDPG/DPE/AM 

 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições conforme o 

art. 134, caput, da Constituição da República, Lei Comple-
mentar n.º 80/1994 e Lei Complementar Estadual nº 
1/1990; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, objetivando a proteção da 
coletividade; 

CONSIDERANDO o estado de pandemia 
da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, anunciado 
pela Organização Mundial da Saúde, no último dia 11 de 
março de 2020; 

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;  

CONSIDERANDO que o Estado do 
Amazonas também está sofrendo com a crescente 
ameaça do vírus, tendo sido instituído o Comitê 
Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19 
(Decreto n° 42.061, de 16 de março de 2020), diante da 
confirmação do primeiro caso de coronavírus no Estado, 
decretando a situação de emergência na saúde pública 
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 
16 de março de 2020, que declara situação de emergência 
na saúde pública do Estado do Amazonas e o Decreto nº 
42.100, de 23 de março de 2020, por meio do qual o 
Governo do Estado do Amazonas decretou estado de 
calamidade pública, dada a necessidade de 
reprogramação financeira, à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), sendo 
dispensado o atingimento dos resultados fiscais e a 
limitação de empenho; 

CONSIDERANDO as medidas adotadas 
para prevenir e evitar a circulação do vírus no território 
amazonense; 
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CONSIDERANDO a extensão territorial do 
estado, o meio fluvial como o precípuo para o 
deslocamento e a dificuldade de acesso à capital;  

CONSIDERANDO que o Estado do 
Amazonas registrou, em 1º/4/2020, a marca de 200 
(duzentos) casos confirmados, 179 (cento e setenta e 
nove) na capital e 21 (vinte e um) no interior, sendo um 
indígena (município de Santo Antônio do Içá, microrregião 
do Alto Solimões);  

CONSIDERANDO que, na data de 
30/3/2020, uma criança ainda na primeira infância (com 
um ano e quatro meses), moradora de comunidade rural 
localizada no Município de Parintins, foi confirmada com 
COVID-191 e, conforme informações da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde (CVS) local, não empreendeu 
viagens recentemente, não teve contato com quem o 
fizera, sendo possível, então, afirmar que o estágio de 
contaminação comunitária já alcançou o interior do 
Amazonas; 

CONSIDERANDO que, da data em que se 
buscou o primeiro atendimento em saúde (20 de março) 
até a confirmação do paciente (criança ainda na primeira 
infância) com COVID-19, passaram-se 10 (dez) dias (o 

                                                      
1  Conforme informações coletadas perante a equipe 

médica que atendeu a referida criança bem como pela CVS, os 

sintomas começaram a agravar na data de 18/3/2020 (ainda na 

comunidade), após dois dias (20/3/2020, dada a piora), a geni-

tora trouxe a criança para ser atendida em Parintins e, como 

aparentava catapora e dor de garganta, foi submetida à compe-

tente consulta e autorizada a retornar para a residência na zona 

rural. Porém, não vencidos os sintomas e tendo agravamento 

do quadro respiratório, em 25/3/2020, retornou a Parin-

tins/AM, ocasião na qual foi devidamente atendida pelos hos-

pitais locais e, ante o diagnóstico de pneumonia, realizou-se, no 

dia 26/3/2020, a coleta de material para investigar a possibili-

dade de COVID-19 (a amostra foi encaminhada ao LACEN em 

Manaus, no mesmo dia). Em 30/3/2020, por meio de coletiva 

de imprensa, o resultado positivo foi divulgado (a criança já ha-

via recebido alta hospitalar e estava na casa de familiares na 

material para exame teve de ser enviado à capital do 
Estado); 

CONSIDERANDO que, conforme 
informações prestadas pela Secretaria Estadual de Saúde 
do Estado do Amazonas (SUSAM2), os kits para testes 
rápidos seriam entregues aos municípios do interior deste 
Estado na semana seguinte à data da informação 
(25/3/2020), mas, até o momento, tais kits não chegaram; 

CONSIDERANDO que também é fato 
notório as dificuldades de deslocamento dos municípios 
do interior do Estado para a capital Manaus (onde o 
Sistema Único de Saúde possui melhores condições de 
atender os pacientes mais graves, eis que não há 
nenhuma UTI no interior do Estado) caso haja 
complicações de saúde, pois o transporte, nos casos 
emergenciais, precisa ser aéreo, garantindo à população 
do interior do Estado do Amazonas o direito de acesso à 
saúde pública; 

CONSIDERANDO que a Secretaria do 
Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) possui o 
Sistema de Transferências de Emergências Reguladas 
(SISTER), programa desenvolvido e implantado 
recentemente (ano de 2019), que realiza o gerenciamento 
das transferências de pacientes em estado crítico à rede 

zona urbana). Diante disso e considerando que na moradia da 

família não havia condições de manter a criança em isolamento 

(cerca de 10 pessoas ocupantes, entre elas, idosos), achou-se 

por bem reconduzir a criança ao hospital de referência no tra-

tamento da COVID-19, permanecendo isolada. 

Vale mencionar que, conforme informa o relatório da 

CVS-PIN, ao menos 50 (cinquenta) pessoas tiveram contato di-

reto com a criança entre o primeiro atendimento de saúde até 

o resultado do exame (sem contar as pessoas presentes nas em-

barcações e transeuntes em geral), dentre elas, oito pessoas 

idosas (grupo de risco). 

 

2 Ofício nº 1.404/2020 – SEAASI, datado de 25/3/2020. 
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hospitalar de atenção às urgências e emergências da 
capital (por meio de UTI aérea3); 

CONSIDERANDO que o Estado do 
Amazonas, portanto, possui peculiaridades específicas 
(deserto em oferta de UTIs para a população do interior; 
deslocamento despendioso devido à dimensão geográfica 
e à necessidade de transporte aéreo; população muito 
vulnerável no aspecto econômico – vivendo em moradias 
que contribuem para a proliferação deste tipo de vírus –, 
além de arrecadação não tão expressiva se comparado 
aos Estados mais desenvolvidos do país) que, ao fim e ao 
cabo, transformam-se em desafios de difícil superação 
nesse momento de calamidade, para enfrentamento 
efetivo ao coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Amazonas conta 
com 62 (sessenta e dois) municípios, sendo o maior 
Estado em área territorial do País (com 1.559.161,682 
quilômetros quadrados) e, conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o interior 
possui cerca de 2 milhões de pessoas4 e, além disso, há 
grande número de pessoas idosas5, que, segundo a OMS, 

                                                      
3 Segundo informações, atualmente, o SISTER dispõe 

de três aeronaves (um bimotor, um monomotor e um turbo fan 
– jato), cujo contrato de horas/voo tem um valor estimado 
mensal no montante de R$ 864.808,13 (oitocentos e sessenta e 
quatro mil, oitocentos e oitos reais e trez centavos), e o Estado 
se prepara para um acréscimo em 25% (limite legal do contrato 
administrativo), para fazer frente a uma demanda que 
certamente crescerá em medida exponencial. 
 

4  Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/pano-

rama (consultado em 31/3/2020, às 22h30). 

 

5  Pirâmide etária disponível em https://cida-

des.ibge.gov.br/brasil/am/panorama (consultado em 

31/3/2020, às 22h33), sendo certo que, em 2020, a população 

idosa já aumentou: 

integram os grupos de risco de morte ou agravamento do 
estado de saúde pela COVID-19, não se pode correr o 
risco de que essa doença se alastre pelo interior do 
Estado, pois certamente viveríamos uma grande tragédia 
humana; 

 
CONSIDERANDO que é imprescindível 

que o interior do Estado do Amazonas esteja abastecido 
com os chamados “testes rápidos” 6  para otimizar o 
processo de triagem de pessoas contaminadas; 

 
CONSIDERANDO que há notícia de que 8 

(oito) mil kits de teste rápido chegarão à capital Manaus 
para serem encaminhados ao interior do Estado apenas 
no dia 6 de abril de 2020 e que, ainda assim, cada 
municpalidade ficaria responsável pelo transporte da 
capital para o interior, havendo uma expectativa de que os 
kits somente cheguem ao município de Parintins (tomado 
aqui como exemplo: distante apenas 370 quilômetros de 
Manaus, sendo certo que há hospitais de referência 
adjacente no combate à COVID-19 em municípios muito 
mais remotos, como em Boca do Acre, a 1.558 
quilômetros, e Tabatinga, a 1.106 quilômetros) entre os 

 

6  Na data de 25/3/2020, a Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas entrou em contato com o Comitê para Enfrenta-

mento ao Coronavírus no âmbito da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), e o presidente, o infectologista e docente 

da UFAM Dr. Bernardino Albuquerque, foi categórico quanto à 

necessidade premente de priorizar, o quanto antes, o interior 

do Amazonas com o envio de testes rápidos 

(https://ufam.edu.br/noticias-destaque/1186-ufam-cria-co-

mite-de-enfrentamento-ao-coronavirus-covid-19.html) 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
(https:/ufam.edu.br/noticias-destaque/1186-ufam-cria-comite-de-enfrentamento-ao-coronavirus-covid-19.html
(https:/ufam.edu.br/noticias-destaque/1186-ufam-cria-comite-de-enfrentamento-ao-coronavirus-covid-19.html
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dias 10 a 15 de abril (ou seja, no mínimo, uma espera de 
mais 10 dias). 

 
CONSIDERANDO que a mídia nacional 

divulgou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), na data de ontem (31/3/2020), forneceu kits 
para testes rápidos aos tripulantes de navio atracado em 
Santos/SP7; 

CONSIDERANDO que, a partir disso, é 
possível concluir que a ANVISA possui kits para testes 
rápidos a serem distribuídos para a população brasileira; 

CONSIDERANDO que, conforme 
entendimento uníssono entre os especialistas da área 
médica, a subnotificação é um dos óbices às ações de 
contenção, ao estabelecimento de novos protocolos 
coordenados e à construção de dados sobre a evolução 
da pandemia no interior do Estado do Amazonas8; 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito 
social, humano e fundamental de todas e todos, dever do 
Estado, enquanto pilar do direito à vida e à dignidade, 
insculpidos na Constituição da República de 1988 (art. 1º, 
III; art. 5º, caput; art. 6º, caput; art. 196, caput); 

CONSIDERANDO que promover o bem de 
todos, sem preconceitos e quaisquer formas de 
discriminação, constitui um objetivo do Estado brasileiro 
(art. 3º, IV, CRFB/88) e que é vedado à União criar 
distinções entre brasileiros ou preferências entre si 
(princípio da igualdade: art. 5º, caput; art. 19, III, 
CRFB/88); 

CONSIDERANDO que dificuldades de 
ordem logística, como suspensão do serviço de voos 
comerciais para o Estado do Amazonas e seu interior, não 
têm o condão de justificar a demora na chegada dos kits 
para teste rápido, já que o Estado brasileiro possui o 

                                                      
7 Por todos: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-

mar/noticia/2020/03/31/anvisa-estabelece-exigencias-para-

navio-com-35-tripulantes-suspeitos-de-coronavirus-no-porto-

de-santos-sp.ghtml (consultado em 1º/4/2020, às 11h33). 

aparato material das Forças Armadas para tanto (art. 142 
e seguintes da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 
170 da Constituição da República de 1988, a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social;  

CONSIDERANDO que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu artigo 
XXV que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à 
segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora de seu controle.” 

 
RESOLVE 

RECOMENDAR ao MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (MS) e à SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE 
DO AMAZONAS (SUSAM) que:  

1. Sejam distribuídos kits para teste rápido 
em caráter emergencial ao Estado do Amazonas, 
especialmente para atendimento às pessoas do interior, 
com o apoio das Forças Armadas ou outro meio hábil a 
conferir a forma expedita que o combate a uma pandemia 
de crescimento exponencial requer; 

2. Seja operacionalizado o devido apoio 
para essa distribuição (para evitar que, em que pese os 
kits cheguem à Capital, não alcancem o interior com a 
brevidade que a situação requer), proporcionando o 
transporte aos hospitais de referência para atendimento à 
COVID-19 no interior, atendendo, ao menos, os 

8 Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noti-

cias/deutschewelle/2020/03/27/subnotificacao-dificulta-com-

bate-a-covid-19-no-brasil.htm (consultado em 1º/4/2020, às 

13h25). 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/03/31/anvisa-estabelece-exigencias-para-navio-com-35-tripulantes-suspeitos-de-coronavirus-no-porto-de-santos-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/03/31/anvisa-estabelece-exigencias-para-navio-com-35-tripulantes-suspeitos-de-coronavirus-no-porto-de-santos-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/03/31/anvisa-estabelece-exigencias-para-navio-com-35-tripulantes-suspeitos-de-coronavirus-no-porto-de-santos-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/03/31/anvisa-estabelece-exigencias-para-navio-com-35-tripulantes-suspeitos-de-coronavirus-no-porto-de-santos-sp.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/03/27/subnotificacao-dificulta-combate-a-covid-19-no-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/03/27/subnotificacao-dificulta-combate-a-covid-19-no-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2020/03/27/subnotificacao-dificulta-combate-a-covid-19-no-brasil.htm
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municípios polo: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, 
Eirunepé, Humaitá, Lábrea, Tabatinga, Tefé e Boca do 
Acre. 

EXPEÇA-SE ofício ao MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (MS) e à SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE 
DO AMAZONAS (SUSAM), encaminhando esta 
recomendação, para que dela tomem ciência e informem 
se acatarão as medidas recomendadas, concedendo-se o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta, a ser 
remetida para o endereço eletrônico: 
gabinete@defensoria.am.gov.br. 

Cientifique-se de que a ausência de 
resposta ou o não acatamento da presente recomendação 
poderão gerar a adoção de outras medidas que se façam 
necessárias para fazer cessar a situação de risco à saúde 
pública. 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
objetivando a transparência da atuação institucional, no 
que concerne ao tema exposto, à população amazonense.  

Manaus – AM, 2 de abril de 2020. 
 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado do Amazonas 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado do Amazonas 

 
Rafael Lutti 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

Gabriela Ferreira Gonçalves 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
Gabriel Herzog Kehde 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

Luiz Gustavo Cardoso 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Enale de Castro Coutinho 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Bruno Fiorin Hernig 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Danilo Justino Garcia 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

Murilo Menezes do Monte 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Oswaldo Machado Neto 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

Vinícius Cepil Coelho 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Gabriela Lima Andrade 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Josy Cristiane Lopes de Lima 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
Natalia Saab Martins da Silva 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Newton Ramon Cordeiro de Lucena 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Stefanie Barbosa Sobral 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Carine Teresa Lopes de Sousa Possidonio 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
Lucas Fernandes Matos 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

Márcia Mileni Silva Miranda 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
Saelli Miranda Lages 

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br
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Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Thais Maria Marra Corrêa 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
Elânia Cristina Fonseca do Nascimento 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Jéssica Cristina Melo de Matos 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
Marilia Oliveira Martins 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Rodrigo Santos Valle 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Murilo Rodrigues Breda 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 004/2020 – GDPG/DPE/AM 

 

RECOMENDAÇÃO. FISCALIZAÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DAS MEDI-

DAS PREVISTAS NOS DECRETOS 

ESTADUAIS N.º 42.099/2020 E 

42.101/2020, PRORROGADAS 

PELO DECRETO N.º 42.145/2020. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, por meio do Defensor Público Geral, 

no uso das suas atribuições conforme o art. 134, ca-

put, da Constituição Federal, e art. 4º, VIII, da Lei 

Complementar n.º 80/1994; 

  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as me-

didas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019, objeti-

vando a proteção da coletividade; 

 

CONSIDERANDO o estado de pandemia 

da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, anun-

ciado pela Organização Mundial da Saúde no último 

dia 11 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO a declaração de Emer-

gência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), nos termos da Portaria nº 188 do Ministério 

da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que no dia 20/03/2020, 

o Governo Federal, através da PORTARIA Nº 454, DE 

20 DE MARÇO DE 2020, declarou, em todo o territó-

rio nacional, o estado de transmissão comunitária 

do novo coronavírus (2019-nCoV); 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Sa-

úde do Estado do Amazonas já reconheceu a trans-

missão comunitária do Estado; 
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CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 

16 de março de 2020, que declara situação de emer-

gência na saúde pública do Estado do Amazonas e o 

Decreto nº 42.100, de 23 de março de 2020, por 

meio do qual o Governo do Estado do Amazonas de-

cretou estado de calamidade pública, dada a neces-

sidade de reprogramação financeira, à luz da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), sendo 

dispensado o atingimento dos resultados fiscais e a 

limitação de empenho; 

 

CONSIDERANDO que em alguns bairros da 

cidade de Manaus/AM há relatos de estabelecimen-

tos comerciais de natureza não essencial que man-

tém suas atividades em normal funcionamento, em 

que pese o disposto no Decreto N.º 42.099/2020, 

que determinou a suspensão do funcionamento de 

todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças 

de alimentação e similares, boates, casas de shows, 

casas de eventos e de recepções, salões de festas, 

inclusive privados, parques de diversão, circos e es-

tabelecimentos similares e igrejas, templos religio-

sos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual N.º 

42.101/2020, que determinou a suspensão de todos 

os estabelecimentos comerciais de serviços não es-

senciais, bem como destinados à recreação e lazer; 

 

CONSIDERANDO que a reduzida quan-

tidade de testagens enseja subnotificações, não 

sendo possível aferir, em mínimo grau de cer-

teza, a segurança nas ruas quanto a possível in-

fecção; 

  

CONSIDERANDO que, em que pesem 

determinações de cuidados de isolamento so-

cial e de higiene, são flagrantes situações de 

aglomeração na cidade, sobretudo nos bairros 

de periferia da capital; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção 

urgente de medidas voltadas à prevenção da proli-

feração massiva do vírus no território amazonense, 

reduzindo a curva de infecção, como forma de evi-

tar o colapso no sistema de saúde; 

 

CONSIDERANDO que, segundo dados di-

vulgados, a taxa de internação hospitalar varia de 10 

a 20% dos pacientes afetados pela COVID-19, bem 

como o risco, reconhecido pelo próprio Ministério 
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da Saúde19, de colapso do sistema de saúde brasi-

leiro em um futuro próximo, razão pela qual as me-

didas de prevenção são imprescindíveis e estraté-

gicas, pois possivelmente os leitos hospitalares não 

conseguirão abarcar o contingente de pacientes; 

 

CONSIDERANDO ainda a NOTA INFORMA-

TIVA Nº 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS210 , que reco-

menda que as farmácias do SUS providenciem bar-

reiras físicas definindo a distância entre funcioná-

rios e usuários, como também entre os próprios 

usuários na fila, de no mínimo 2 metros para filas de 

pacientes sem máscara ou 1 metro para aqueles 

com máscara, o que pode ser tomado como parâ-

metro adequado para o funcionamento de estabe-

lecimentos que permaneçam em funcionamento 

por conta de sua essencialidade (bancos, drogarias 

particulares, supermercados, entre outros); 

  

CONSIDERANDO o poder de polícia ad-

ministrativa, que possibilita a imposição de limi-

tações aos direitos individuais, condicionando-

os ao bem da coletividade, sendo seu exercício 

autoexecutável pelo Poder Executivo; 

                                                      
1 https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/bra-

sil/2020/03/sistema-de-saude-publica-entrara-em-colapso-

em-abril-afirma-mandetta.html 

  

CONSIDERANDO o disposto na Lei N.º 

13.979/20 e a Portaria N.º 356 de 11 Março de 2020 

do Ministério da Saúde, que autorizam os gestores 

locais a adotarem, entre outras, medidas como a 

quarentena e o isolamento; 

 

CONSIDERANDO o dever de atender aos 

protocolos de saúde implementados pela Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da 

Saúde; 

  

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, nos termos do art. 1.º, III, da 

CRFB/88; 

  

CONSIDERANDO que o Estado do Amazo-

nas registrou, em 03 de abril de 2020, a marca de 

260 (duzentos e sessenta) casos confirmados, sendo 

232 (duzentos e trinta e dois) em Manaus e 28 

(vinte e oito) no interior do estado, além de 12 

(doze) mortes e 600 (seiscentos) pacientes aguar-

dando resultado de testes311; 

  

2 https://www.conasems.org.br/wp-content/uplo-

ads/2020/03/SEI_25000.038808_2020_42-1.pdf 

3 http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3814 

http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3814
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CONSIDERANDO os dados do Boletim Epi-

demiológico do Centro de Operações de Emergên-

cias em Saúde Pública – COVID-19, do Ministério da 

Saúde, indicando que o Estado do Amazonas lidera, 

com ampla margem, o número de casos na Região 

Norte do país412; 

  

CONSIDERANDO as declarações do Go-

vernador do Estado, Exmo. Sr. Wilson Lima, proferi-

das em 3 de abril de 2020, reafirmando a preocupa-

ção com a pandemia e indicando a possibilidade de 

colapso no sistema de saúde amazonense; 

  

CONSIDERANDO as declarações do Minis-

tro da Saúde, proferidas em 3 de abril de 2020, indi-

cando que o Estado do Amazonas pode ser o pri-

meiro Estado a ter a rede de saúde pública a entrar 

em colapso, em razão da pandemia causada pelo 

COVID-19513; 

 

CONSIDERANDO haver notícias de que 

existem pacientes internados com quadro típico de 

                                                      
 

4  

pneumonia internados em outras UTIs da rede esta-

dual aguardando transferência para o Hospital e 

Pronto Socorro Delphina Abdel Rinaldi Aziz; 

  

CONSIDERANDO a ausência de estrutura 

hospitalar em todo interior do Estado do Amazonas, 

bem como os efeitos colaterais que o colapso no sis-

tema de saúde da capital ocasionará aos pacientes 

do interior do Estado – que são deslocados à capital, 

a depender da gravidade da situação; 

  

CONSIDERANDO a decisão cautelar profe-

rida pelo Min. Marco Aurélio Mello, do Supremo Tri-

bunal Federal, nos autos da Ação Direta de Incons-

titucionalidade nº 6.341/DF, indicando que, a des-

peito da edição da Medida Provisória nº 926, pelo 

Governo Federal, Governadores e Prefeitos estão 

autorizados a adotar medidas voltadas ao combate 

ao coronavírus614; 

  

RESOLVE RECOMENDAR AO ESTADO DO 

AMAZONAS que: 

5 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/03/co-

ronavirus-ministro-da-saude-diz-que-manaus-entrou-no-radar-

da-pasta-por-aumento-de-casos.ghtml 

6 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNotici-

aStf/anexo/ADI6341.pdf 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/03/coronavirus-ministro-da-saude-diz-que-manaus-entrou-no-radar-da-pasta-por-aumento-de-casos.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/03/coronavirus-ministro-da-saude-diz-que-manaus-entrou-no-radar-da-pasta-por-aumento-de-casos.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/03/coronavirus-ministro-da-saude-diz-que-manaus-entrou-no-radar-da-pasta-por-aumento-de-casos.ghtml
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf
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1. Sejam adotadas medidas de controle 

para assegurar o efetivo cumprimento, por parte 

da população, do disposto nos DECRETOS ESTADU-

AIS N.º 42.099/2020 E 42.101/2020, em especial 

garantindo a SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔ-

MICAS E SOCIAIS NÃO ESSENCIAIS NO ÂMBITO DO 

ESTADO DO AMAZONAS, de modo a mitigar a pro-

pagação da pandemia de Covid-19; 

 

2. Utilize o efetivo das forças de segu-

rança pública do Estado do Amazonas a fim de pro-

ver o necessário suporte material para que tais me-

didas possam se concretizar, realizando rondas di-

árias em pontos estratégicos de fluxo de pessoas 

gerado pela existência de estabelecimentos co-

merciais; 

 

Na oportunidade, informa-se que a Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas está criando 

um serviço de teleatendimento que se chamará Disk 

Aglomeração como serviço de interesse público 

para o recebimento de denúncia de aglomerações e 

de funcionamento de estabelecimentos de serviços 

não essenciais durante a pandemia e encaminha-

mento aos órgãos de fiscalização, como forma de 

evitar aglomerações. 

 

EXPEÇA-SE ofício do Governo do Estado 

do Amazonas com o conteúdo da presente reco-

mendação, sugerindo-se o prazo de 24 (vinte e qua-

tro) horas para a apresentação de resposta oficial, 

em razão da gravidade da situação. 

 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ama-

zonas, objetivando a transparência da atuação insti-

tucional, no que concerne ao tema exposto, à popu-

lação amazonense. 

 

Manaus, 4 de abril de 2020. 

                                                                                                                                                                                                  

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral 
                                                                                            
 

Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral 
  
 

Arlindo Gonçalves dos Santos Neto 

Defensor Público Titular da  
1ª Defensoria de 1ª Instância dos Direitos Relacio-

nados à Saúde 
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