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PORTARIA N.º 122/2021-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 e 
XXII, 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 n. 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO o pedido de exoneração da 
Defensora Pública Caroline da Silva Braz do 
cargo de confiança de Secretária Adjunta de 
Estado de Cidades e Territórios, a contar de 09 
de março de 2021, e seu retorno para exercício 
laboral junto à Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas; 
CONSIDERANDO o teor dos processos admi-
nistrativos nº 20000.001257/2021- 
29 e nº 20000.001258/2021-73;  
  

 RESOLVE: 
  

I - DISPENSAR a Defensora Pública Pollyana 
Gabrielle Souza Vieira da função de represen-
tante titular da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas na Câmara Técnica de Gestão Es-
tadual de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher, estabelecida pela Portaria nº 
1508/2019-GDPG/DPE/AM, publicada no 
D.O.E. em 19 de dezembro de 2019, ano 5, edi-
ção 1.140, pág 1/5; 
II - DESIGNAR a Defensora Pública Carolina 
da Silva Braz para atuar como representante 
titular da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas na Câmara Técnica de Gestão Estadual 
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. 
 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 09 de março de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 123/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, 

da Lei Complementar 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 Pú-

blico Geral para praticar atos de gestão admi-

nistrativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 

Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 

de 1990; 

CONSIDERANDO o crescimento institucional e 

o expressivo aumento dos procedimentos rela-

tivos a obras e outros serviços relacionados à 

expansão da estrutura da DPE-AM na capital e 

no interior do Estado;  

CONSIDERANDO a necessidade de melhor or-

ganizar e sistematizar, bem como de fortalecer, 

o corpo técnico de engenharia da instituição;  

 

RESOLVE: 

I - INSTITUIR Grupo de Trabalho “Obras”, a 
contar do dia 12 de março de 2021, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, com a finalidade de reali-
zar o planejamento e acompanhamento dos 
processos administrativos referentes a obras da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas;  
 

II - DESIGNAR para compor o Grupo de Traba-

lho os seguintes servidores:  
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Telamon Barbosa Firmino Neto – coordenador 

Luiz Fernando Praia de Alencar – membro  

Robson Lins Bertazzo – membro  

Luan Farias Hayden – membro  

Luiz Felipe da Camara Pinto – apoio 

Priscilla Prestes Carreira Cordeiro – apoio 

Viviane de Oliveira Frota Serejo – apoio  

 

III – ATRIBUIR o adicional pelo desempenho 

de atividade técnica especial de caráter tran-

sitório, previsto no art. 31, inciso XI, da Lei Es-

tadual n.º 4.077/2014 com as alterações da-

das pela Lei Estadual nº 4.831/2019, para os 

servidores acima indicados, nos seguintes ní-

veis constantes do anexo XII da mesma 

norma: 

a) coordenador – nível 9; 

b) membro – nível 7;  

c) apoio – nível 4;  

IV – DETERMINAR que as atividades previs-

tas no inciso I devem ser exercidas em regime 

de dedicação exclusiva pelos membros, e em 

regime de dedicação prioritária pelos inte-

grantes de apoio do Grupo de Trabalho.  

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 11 de março de 2021.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral do Estado 

 

*PORTARIA N.º 125/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, 

da Lei Complementar 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 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. 9.º, in-

ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 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. 9.º, inciso XII, da Lei 

Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 

de 1990; 

CONSIDERANDO o parágrafo único do artigo 

17 da Resolução º 004/2018-CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a situação de emergência 

decorrentes das enchentes que atingiram o es-

tado do Acre e os municípios amazonenses ad-

jacentes;  

CONSIDERANDO que mister se faz colher e 

definir dados do atual cenário, a fim de estabe-

lecer estratégias para a atuação da Defensoria 

Pública  

RESOLVE: 

 

I - INSTITUIR o Grupo de Trabalho “Enchen-

tes”, a contar do dia 10 de março de 2021, com 

prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser pror-

rogado por igual período; 
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II - DESIGNAR para compor o Grupo de Traba-

lho “Enchentes” os seguintes Defensores Públi-

cos: 

 

Ricardo Queiroz de Paiva – coordenador 

Thiago Nobre Rosas – subcoordenador 

Danilo Germano Ribeiro Penha – membro  

Rodolfo Pinheiro Bernardo Lôbo – membro  

Stefanie Barbosa Sobral – membro  

Vinicius Cepil Coelho – membro  

Lívia Azevedo de Carvalho – membro  

Jéssica Cristina Melo de Matos – membro  

Gabriel Herzog Kehde – membro  

 

III - ENQUADRAR a atuação dos Membros do 

Grupo de Trabalho “Enchentes” como desig-

nação especial, para fins de promoção, previsto 

no inciso V do artigo 17 da Resolução nº 

004/2018-CSPDE/AM, contando-se a cada 03 

dias como uma designação especial, para fins 

de pontuação; 

 

IV - DETERMINAR que o referido Grupo de 

Trabalho deverá atuar judicial e extrajudicial-

mente junto aos municípios de interior atingidos 

pelas enchentes que não sejam englobados por 

Polos de Atendimento já instalados.  

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 12 de março de 2021.  

 

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral do Estado 

 

*Reproduzida integralmente por conter incorreções na ver-

são publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, ano 7, 

Edição 1.419 Pág.1-2, no dia 11 de março de 2021.  

 
 

PORTARIA N.º 143/2021-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 
Complementar n.º 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9.º da Lei Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado 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 Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual 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 Pú-
blico Geral, as funções de organização e desig-
nação de membros para substituição em casos 
de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a Defensora Pública de 2.ª 
Classe Sarah de Souza Lôbo para exercer, cu-
mulativamente, suas funções na Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância Especializada no Atendi-
mento de Registros Públicos, pelo período de 07 
(sete) dias, a contar de 16 de março de 2021; 
 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 15% (quinze por cento), pro-
porcionais ao período supracitado, sobre os 
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vencimentos da Defensora Pública mencionada 
neste ato, na forma do art. 40, § 3.º, da Lei Com-
plementar 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 n. 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que o membro já não 
perceba a vantagem em razão de outra cumula-
ção simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 16 de 
março de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 144/2021-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 
1412/2021 
 

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 a Membro originalmente de-

signada para atuar nas Semana 16 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, 

16 de março de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 002/2021 – CSDPE/AM 

 

Altera o Regimento In-

terno e cria a Diretoria Ad-

junta de Arquitetura e En-

genharia.  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 

uso de sua atribuição legal prevista no inciso I, 

do artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 
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01, de março de 1990, conforme texto 

consolidado e publicado no DOE de 21 de 

março de 2005, e no art. 14, III, do Regimento 

Interno do Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas (Resolução nº 

004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime 

de seus membros presentes na Reunião 

Ordinária de 10 de março de 2021,  

CONSIDERANDO que lhe compete o 

exercício do poder normativo no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas;  

CONSIDERANDO que a alteração do 

Regimento Interno da Defensoria Pública é 

matéria que depende da aprovação do 

Conselho Superior, conforme art. 14, XLI, “c”, 

da Resolução n.º 04/2012-CSDPE/AM;   

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da 

permanente busca pela maior eficiência da 

prestação do serviço da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO o crescimento institucional 

e a necessidade de reorganização 

administrativa que dele decorre, bem como a 

primordialidade do fortalecimento dos órgãos 

de apoio, notadamente dos setores 

responsáveis pela expansão da estrutura da 

DPE-AM na capital e no interior do Estado;  

RESOLVE: 

Art. 1º A Resolução n.º 12/2020-CSDPE/AM 

passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 20. A Diretoria Administrativa, 
dirigida por um(a) Diretor(a), com o 
auxílio de 4 (quatro) Diretores(as) 
Adjuntos(as), tem por finalidade 
coordenar, executar e supervisionar as 
atividades relativas às compras, contratos, 
gestão de pessoas, infraestrutura e 
logística competindo-lhe:”  

..................................................................

.............................................................. 

(NR) 

“Art. 24. A Diretoria Adjunta de 
Infraestrutura e Logística, diretamente 
ligada a Diretoria Administrativa, com o 
auxílio de 03 (três) Gerências, tem por 
finalidade realizar a gestão logística do 
patrimônio, serviços de transporte, 
infraestrutura e serviços em geral e outros 
instrumentos equivalentes de interesse 
da DPEAM, competindo-lhe 
precipuamente:” 

 

..................................................................

............................................................... 
(NR) 

 

Art. 2º A Resolução n.º 12/2020-CSDPE/AM, 
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dentro do Título V, Capítulo IV, passa a vigorar 

acrescida da Seção IV, denominada “Da 

Diretoria Adsjunta de Arquitetura e 

Engenharia”, bem como do artigo 32-A, com a 

seguinte redação:  

SEÇÃO IV 

Da Diretoria Adjunta de Arquitetura e 

Engenharia 

Art. 32-A A Diretoria Adjunta de 
Arquitetura e Engenharia, diretamente 
ligada à Diretoria Administrativa, dirigida 
por um(a) Diretor(a) Adjunto(a) e 
composta por 2 (duas) Gerências, tem 
por finalidade projetar, gerir e fiscalizar 
obras e outros serviços de engenharia e 
arquitetura de interesse da DPEAM.  

§1º À Gerência de Apoio à Atividade-Meio, 
subordinada à Diretoria Adjunta de 
Arquitetura e Engenharia,  compete:  

I – subsidiar os setores da DPEAM nos 
assuntos pertinentes à Arquitetura e à 
Engenharia;  

II - coordenar as atividades no 
desenvolvimento de projetos e 
fiscalizações; 

III – avaliar e apresentar soluções para 
questões ligadas à Arquitetura e à 
Engenharia;  

IV – elaborar pareceres técnicos relativos 
às licitações, quando o objeto estiver 

situado em sua área técnica de atuação;  

V – elaborar pareceres técnicos relativos 
às obras da DPEAM, quando o objeto 
estiver situado em sua área técnica de 
atuação;  

VI – acompanhar todos os contratos 
referentes à execução de obras ou 
serviços de engenharia, através de 
cronograma físico-financeiro; 

VII – fiscalizar in loco todas as etapas das 
obras e serviços realizados pela DPEAM; 

VIII – elaborar projetos de arquitetura e 
engenharia;  

IX – desenvolver os orçamentos e 
especificações necessários ao 
desenvolvimento das obras e serviços de 
engenharia e arquitetura de interesse da 
DPEAM; 

 X – elaborar parâmetros técnicos para a 
contratação de projetos de arquitetura e 
engenharia;  

XI – elaborar detalhes gráficos 
elucidativos nas áreas de arquitetura e 
engenharia;  

XII – emissão de laudos de avaliações de 
imóveis;  

XIII - realizar vistorias periódicas nas 
instalações físicas, sistemas elétricos, 
hidráulicos, identificando pontos de 
reparo para correção imediata ou 
correção planejada; 

XIV - realizar outras atividades que lhe 
forem determinadas na sua área de 
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competência. 

§2º À Gerência de Apoio à Atividade-Fim, 
subordinada à Diretoria Adjunta de 
Arquitetura e Engenharia, compete:  

I – assessorar os membros da DPEAM 
em processos administrativos e judiciais, 
compreendendo a realização de vistorias, 
perícias, avaliações, análise de 
documentos, realização de estudos 
técnicos, coleta de dados e pesquisas, 
prestando informações técnicas sob a 
forma de pareceres, laudos e relatórios 
em matérias da área de Engenharia Civil, 
indicando a fundamentação técnica, 
métodos e parâmetros aplicados; 

II – realizar outras atividades que lhe 
forem determinadas na sua área de 
competência.  

 

Art. 3º Revoga-se o artigo 27 da Resolução n.º 

12/2020-CSDPE/AM. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação.  

 

 
Manaus, 11 de março de 2021.  

 
 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior  

 

 

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 13/2021-

CL/DPE/AM 
 
OBJETO: Formação de registro de preços 
para eventuais aquisições de arranjos florais 
para atender as necessidades da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia 17/03/2021 
às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 29/03/2021 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 17/03/2021. 
 
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, 16 de março de 2021. 
 
                    

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da De-

fensoria Pública do Estado do Amazonas 
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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 14/2021-

CL/DPE/AM 
 
OBJETO: Aquisição de licença de uso do 
software Autocad Civil 3D e Autocad Map, 
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 17/03/2021 
às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 31/03/2021 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 17/03/2021. 
 
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, 16 de março de 2021. 
 
                     

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 005/2018-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.006678/2020-65-
DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM, e a em-
presa AKO – Administradora de Imóveis 
Ltda. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem 
como objeto prorrogar o prazo de vigência do 
contrato por mais 12 (doze) meses e reajuste 
de 23,139050%, conforme índice IGPM-FGV 
de dezembro/2020, da locação da sala situ-
ada na Av. Parque (antiga Av. Torquato Ta-
pajós), n° 762-Centro, Itacoatiara/Am. 

DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 
2021. 

VIGÊNCIA: 19/03/2021 a 19/03/2022. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPE-
NHO: As despesas decorrentes do presente 
aditamento correrão à conta da seguinte do-
tação: Unidade orçamentária: 24101, Pro-
grama de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001 
Natureza da Despesa: 33903910, Fonte: 
01000000, tendo sido emitida a Nota de Em-
penho No. 2021NE0000115, em 03/03/2021 
no valor de R$ 56.167,82 (Cinquenta e seis 
mil cento e sessenta e sete reais e oitenta 
e dois centavos). No exercício seguinte, as 
despesas correrão à conta da dotação que 
for consignada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 10 de março de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS N° 008/2021–DPE/AM; Resultante do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-
CLDPE/AM, PROCESSO N° 

20000.004726/2020-81, disponível no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. OB-
JETO: Formação de registro de preços para 
eventual locação de equipamentos para even-
tos, para atender as demandas da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, 
conforme especificações e condições definidas 
no edital e seus anexos. PARTES: Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e as empresas 
listadas na tabela abaixo. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: As contratações oriundas da ATA 
serão processadas de acordo com a previsão or-
çamentária desta Defensoria Pública. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses, a partir da data de publi-
cação deste. 
 

J Y S EVENTOS E CONSULTORIAS LTDA 
CNPJ: 10.826.686/0001-28  

Item Descrição Und. 
Qua
nt. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 

Locação de suporte para 
banner: suporte com gar-
ras para sustentação de 
banners, em alumínio. 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

50 30,00 1.500,00 

2 

Locação de passadeira: 
em carpete 4mm, colado no 
chão por fitas dupla face, 
sendo a cor e a metragem a 
serem requeridas pela as-
sessoria de cerimonial. 

Me-
tro 
Li-

near/
Diá-
ria 

200 28,00 5.600,00 

3 

Locação de torretas de 
isolamento: cromadas 
com fitas retráteis com 2m 
de comprimento cada mó-
dulo. A conclusão da mon-
tagem deve ser com ante-
cedência mínima de 02 ho-
ras do início do evento. 

Me-
tro 
Li-

near/
Diá-
ria 

100 35,00 3.500,00 

10 

Locação de pranchão: 
mesa pranchão retangular, 
pés articuláveis com trava-
mento, confeccionados em 
tubo retangular. Medindo 
75cm de altura, 150cm de 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

10
0 

15,40 
1.540,0

0 

largura e 50cm de profundi-
dade ou similar. 

14 
Locação de televisão: te-
levisão em LCD, tela plana 
de 32 polegadas. 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

20 148,00 2.960,00 

15 
Locação de televisão: te-
levisão em LCD, tela plana 
de 42 polegadas. 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

20 148,00 2.960,00 

17 

Locação de Microfone 
com fio e pedestal: micro-
fones 
com fio e pedestal de mesa 
e/ou tipo girafa. A especifi-
cação e definição será feita 
pela assessoria de cerimo-
nial. 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

50 45,00 2.250,00 

20 

Locação de Púlpito: em 
madeira ou acrílico com su-
porte para microfone e para 
água. 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

25 99,00 2.475,00 

22 

Locação de Mastro com 
bandeira: mastro com ban-
deiras do Brasil, dos esta-
dos, do Distrito Federal ou 
de países, no tamanho ofi-
cial, com ponteira em alu-
mínio anodizado. 

Unid.
/ 

Diá-
ria 

50 120,00 6.000,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 
28.785,0

0 

 
AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRELI 

CNPJ: 14.876.082/0001-47  

Item Descrição Und. 
Qua
nt. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

4 
Locação de Cadeira: 
branca para adulto em plás-
tico sem braço. 

Unid.
/ Diá-

ria 

75
0 

2,10 1.575,00 

5 

Locação de capa para ca-
deira: capa em tecido fino 
para cadeira em plástico 
sem braço. 

Unid.
/ Diá-

ria 

75
0 

2,95 2.212,50 

16 

Locação de Rádios Co-
municadores: tipo walkie 
talkie, aparelho de radioco-
municação portátil com as 
seguintes especificações e 
recursos: alcance mínimo 
de 5km; bloqueio de te-
clado; tecla de sinal sonoro; 
bipe de câmbio; mínimo de 
10 canais de operação; in-
dicação de carga de bate-
ria; ajuste de volume; mí-
nimo de 50 códigos privati-
vos; carregador de bateria 

Unid.
/ Diá-

ria 
100 49,90 4.990,00 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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independente; por apare-
lho; varredura de canal; clip 
belt; fone de ouvido; tom de 
alerta de chamada. 

27 

Locação de refletores: 
PAR 64 de uso interno para 
iluminação de palco.  

Unid.
/ Diá-

ria 
100 27,99 2.799,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 
11.576,5

0 

 
D M DE AGUIAR EIRELI 

CNPJ: 07.908.761/0001-95 

Item Descrição Und. 
Qua
nt. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

6 
Locação de Cadeira: 
branca para adulto em plás-
tico com braço. 

Unid.
/ Diá-

ria 

75
0 

3,00 2.250,00 

7 

Locação de capa para ca-
deira: capa em tecido fino 
para cadeira em plástico 
com braço. 

Unid.
/ Diá-

ria 

75
0 

4,80 3.600,00 

8 

Locação de toalha: ren-
dada com forro, branca ou 
colorida (a critério assesso-
ria de cerimonial), para 
mesa quadrada ou redonda 
de 04 lugares. 

Unid.
/ Diá-

ria 

25
0 

8,50 2.125,00 

9 

Locação de Mesa: para 4 
lugares, em plástico, cor 
branca, quadrada ou re-
donda (a critério da asses-
soria de cerimonial). 

Unid.
/ Diá-

ria 

25
0 

3,60 900,00 

13 

Locação de Umidificado-
res de Ar: umidificadores 
de ar com altura 2,5m, ca-
pacidade de reservatório 
100 litros de água, indivi-
dual, com potência para 
atender área de até m 
200m². (Usados em tendas, 
ginásios, espaços fechados 
e cobertos) 

Unid.
/ Diá-

ria 
100 135,00 

13.500,0
0 

Valor Total do Fornecedor R$ 
22.375,0

0 

 
EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI 

CNPJ: 04.433.214/0001-02 

Item Descrição Und. 
Qua
nt. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

11 

Locação de tapete deco-
rativo médio:  3m x 2m, 
para composição de ambi-
entes tais como salas vips 
e lounges. Medidas a se-

Unid.
/ Diá-

ria 
25 166,76 4.169,00 

rem submetidas à aprova-
ção da assessoria de ceri-
monial. 

12 

Locação de tapete deco-
rativo grande: 4m x 6m, 
para composição de ambi-
entes tais como salas vips 
e lounges. Medidas a se-
rem submetidas à aprova-
ção da assessoria de ceri-
monial. 

Unid.
/ Diá-

ria 
25 198,00 4.950,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 9.119,00 

 
ANGELUS LOCACOES LTDA 

CNPJ: 08.945.140/0001-44 

Item Descrição Und. 
Qua
nt. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

21 

Locação de Gerador de 
Energia: com no mínimo 
450kva e autonomia de 
combustível de, no mínimo, 
04 horas. 

Unid.
/ Diá-

ria 
10 4.900,00 

49.000,0
0 

23 

Locação de tenda: tenda 
em estrutura metálica com 
teto em lona (cor a critério 
da assessoria de cerimo-
nial); impermeável; black-
out; antichamas; antimofo; 
antifungo; anti-raios u.v.; li-
vre de colunas centrais. Os 
custos com a mão de obra 
de montagem e desmonta-
gem devem estar incluídos 
no preço cotado. A conclu-
são da montagem deve ser 
com antecedência mínima 
de 02 horas do início do 
evento.  

M²/ 
Diá-
ria 

500 15,00 7.500,00 

24 

Toalete portátil: capaci-
dade do tanque para 250 li-
tros ou mais, piso antiderra-
pante, abertura para circu-
lação de ar, com porta pa-
pel higiênico e trinco.  

Unid.
/ 

Diá-
ria 

100 119,00 
11.900,0

0 

28 

Locação de Tablado 
(palco): palco praticável 
padronizado em estrutura 
de alumínio, revestido com 
carpete 4mm, a serem sub-
metidos à aprovação da as-
sessoria de cerimonial. A 
conclusão da montagem 
deve ser com antecedência 
mínima de 3 horas do início 
do evento.  

Me-
tro 
Li-

near/
Diá-
ria 

250 30,00 7.500,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 
75.900,0

0 
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V E V PRODUCAO E ORGANIZACAO DE FESTAS E EVEN-

TOS LTDA 
CNPJ: 21.602.394/0001-28  

Item Descrição Und. 
Qua
nt. 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

18 

Locação de Tela de Proje-
ção: telões com 200 pole-
gadas, como estrutura de 
treliça 130 completa com 
sapatas e formato gol. 

Unid.
/ Diá-

ria 
10 155,53 1.555,30 

19 

Locação de box truss: Es-
truturas Box Truss Q15 ou 
Q30 – treliças confecciona-
das em alumínio, leves e de 
alta resistência para utiliza-
ção em eventos de fixação 
de equipamentos de som e 
de luz, como suporte para 
TV, molduras para banners 
e montagem de palco. 

M²/ 
Diá-
ria 

100 17,70 1.770,00 

25 

Serviço de sonorização: 
sonorização de ambientes 
até 200m², com caixas de 
som, mesa de som com-
pleta.  

Unid.
/ Diá-

ria 
50 148,30 7.415,00 

26 

Serviço de sonorização: 
sonorização de ambientes 
até 400m², com caixas de 
som, mesa de som com-
pleta.  

Unid.
/ Diá-

ria 
50 111,00 5.550,00 

Valor Total do Fornecedor R$ 
16.290,3

0   

 
 

Valor Global da Ata R$ 164.045,80 

 
 
Obs.: A descrição completa dos itens encontra-
se disponível na Ata, Edital, Termo de Referên-
cia e sistema Comprasnet.  
 
 

Manaus, 15 de março de 2021 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Ordenador de Despesas 

 

PORTARIA Nº 02/2021 - DPE-

AM/NUDESA/SAÚDE 

Os Defensores Públicos abaixo subscritos, 

titulares da 1ª e 2ª de 1ª Instância de Defesa 

dos Direitos Relacionados à Saúde, no uso 

das atribuições que lhes são conferidas pelo 

art. 4º, VII da Lei Complementar nº 80/1994, 

em conformidade com a Portaria nº 01/2017-

DPE-AM/SAÚDE e a Resolução 016/2020-

CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a saúde como direito 

fundamental, com caráter universal, 

igualitário, equitativo e integral, inserido no 

art. 6º da Constituição 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 serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”; 

CONSIDERANDO ser 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 prestacional 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 

integram o Sistema Único de Saúde são 

organizados de forma regionalizada, regidos 

pelos princípios da universalidade do acesso, 

da integralidade da assistência e da 
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conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos de todos 

os entes federativos; 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública 

Instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 

e coletivos, de forma integral e gratuita, 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 

funções institucionais, com fulcro nas 

prerrogativas do art. 128, inciso X, da Lei 

Complementar Nacional n.º 80/941 e do art. 

34, inciso XI e XV, da Lei Complementar n.º 

01/90 do Estado do Amazonas n.º 01/90 2 

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 propiciar a adequada tutela dos 

                                                      
1Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria 

Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: 

(...) 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; 
2Art. 34 - São prerrogativas dos membros da Defensoria 

Pública do Estado: (...) XI requisitar de autoridade pública 

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 que a Resolução nº 

016/2020-CSDPE/AM estabelece que ao 

Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas compete, entre outros, 

atuar, na qualidade de órgão de atuação, na 

instauração de procedimentos preparatórios 

e ações judiciais de natureza coletiva; 

CONSIDERANDO a dignidade da pessoa 

humana como norma principiológica e 

fundamento da República Federativa do 

Brasil; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2o 

da Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da 

Saúde, a “Atenção Básica é o conjunto de 

ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde, 

desenvolvida por meio de práticas de cuidado 

integrado e gestão qualificada, realizada com 

equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as 

ou de seus agentes, assim como de entidades privadas, 

exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos e 

providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 

(...) XV requisitar de órgãos ou entes públicos, da sua área 

de governo, a prestação de serviços especializados 

imprescindíveis ao regular desenvolvimento de suas 

funções institucionais; 
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quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7o 

da Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da 

Saúde, são responsabilidades comuns a 

todas as esferas de governo, entre outros: 

“(…) II - apoiar e estimular a adoção da 

Estratégia Saúde da Família - ESF como 

estratégia prioritária de expansão, 

consolidação e qualificação da Atenção 

Básica; (...) IV - contribuir com o 

financiamento tripartite para fortalecimento 

da Atenção Básica; V - assegurar ao usuário 

o acesso universal, equânime e ordenado às 

ações e serviços de saúde do SUS, além de 

outras atribuições que venham a ser 

pactuadas pelas Comissões Intergestores; VI 

- estabelecer, nos respectivos Planos 

Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, 

prioridades, estratégias e metas para a 

organização da Atenção Básica (...); XI - 

planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações 

da Atenção Básica nos territórios (...); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 9o 

da Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da 

Saúde, compete às Secretarias Estaduais de 

Saúde, entre outros: “(…) III - ser 

corresponsável pelo monitoramento das 

ações de Atenção Básica nos municípios ; IV 

- analisar os dados de interesse estadual 

gerados pelos sistemas de informação, 

utilizá-los no planejamento e divulgar os 

resultados obtidos; V -verificar a qualidade e 

a consistência de arquivos dos sistemas de 

informação enviados pelos municípios, de 

acordo com prazos e fluxos estabelecidos 

para cada sistema, retornando informações 

aos gestores municipais; VI - divulgar 

periodicamente os relatórios de indicadores 

da Atenção Básica, com intuito de assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação; 

VII - prestar apoio institucional aos 

municípios no processo de implantação, 

acompanhamento e qualificação da Atenção 

Básica e de ampliação e consolidação da 

Estratégia Saúde da Família; VIII - definir 

estratégias de articulação com as gestões 

municipais, com vistas à institucionalização 

do monitoramento e avaliação da Atenção 

Básica (...); XI -fortalecer a Estratégia Saúde 

da Família na rede de serviços como a 

estratégia prioritária de organização da 

Atenção Básica. (...)”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 10 

da Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da 

Saúde, compete às Secretarias Municipais 

de Saúde a coordenação do componente 

municipal da Atenção Básica, no âmbito de 

seus limites territoriais, de acordo com a 

política, diretrizes e prioridades estabelecidas, 

sendo de sua responsabilidade, entre outros: 

“(…) I -organizar, executar e gerenciar os 

serviços e ações de Atenção Básica, de 

forma universal, dentro do seu território, 

incluindo as unidades próprias e as cedidas 

pelo estado e pela União; II - programar as 

ações da Atenção Básica a partir de sua base 

territorial de acordo com as necessidades de 

saúde identificadas em sua população, 

utilizando instrumento de programação 

nacional vigente; III - organizar o fluxo de 

pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, 

instituindo e garantindo os fluxos definidos na 

Rede de Atenção à Saúde entre os diversos 
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pontos de atenção de diferentes 

configurações tecnológicas, integrados por 

serviços de apoio logístico, técnico e de 

gestão, para garantir a integralidade do 

cuidado; (...) VI - organizar os serviços para 

permitir que a Atenção Básica atue como a 

porta de entrada preferencial e ordenadora 

da RAS; (...) X - inserir a Estratégia de Saúde 

da Família em sua rede de serviços como a 

estratégia prioritária de organização da 

Atenção Básica; (...) XV -garantir recursos 

materiais, equipamentos e insumos 

suficientes para o funcionamento das UBS e 

equipes, para a execução do conjunto de 

ações propostas; XVI - garantir acesso ao 

apoio diagnóstico e laboratorial necessário 

ao cuidado resolutivo da população (...); 

CONSIDERANDO que, nos termos da 

Portaria nº 2.436/2017, o processo de 

trabalho na Atenção Básica se caracteriza, 

entre outros por “Promover atenção integral, 

contínua e organizada à população adscrita, 

com base nas necessidades sociais e de 

saúde, através do estabelecimento de ações 

de continuidade informacional, 

interpessoal e longitudinal com a 

população. A Atenção Básica deve buscar a 

atenção integral e de qualidade, resolutiva e 

que contribua para o fortalecimento da 

autonomia das pessoas no cuidado à saúde, 

estabelecendo articulação orgânica com o 

conjunto da rede de atenção à saúde. Para 

o alcance da integralidade do cuidado, a 

equipe deve ter noção sobre a ampliação da 

clínica, o conhecimento sobre a realidade 

                                                      
3https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/em-

dois-meses-de-2021-manaus-tem-mil-mortes-a-mais-do-que-

local, o trabalho em equipe multiprofissional 

e transdisciplinar, e a ação intersetorial”; 

CONSIDERANDO exercer a Atenção Básica 

papel fundamental na identificação, 

notificação e monitoramento dos casos de 

Covid-19, objetivando viabilizar o efetivo o 

isolamento domiciliar dos casos, a 

quarentena dos contatos, bem como o 

encaminhamento dos pacientes/contatantes 

para serviço especializado em tempo 

oportuno; 

CONSIDERANDO o colapso do sistema de 

saúde amazonense após o recrudescimento 

da pandemia a partir de dezembro de 2020, 

que atingiu seu pior momento com a falta de 

oxigênio medicinal nos Hospitais da capital, 

ocorrido em 14/01/2021, após o que o Estado 

já registrou mais de 4.000 óbitos3 por Covid-

19, superando, desde o início do ano, o total 

do número de mortos durante todo o ano de 

2020; 

CONSIDERANDO o Decreto n.º 43.272, de 6 

de janeiro de 2021, do Governo do Estado do 

Amazonas, que prorrogou por 180 (cento e 

oitenta) dias o estado de calamidade pública 

no Amazonas, bem como a crise instalada no 

sistema de saúde deste, tanto público quanto 

privado, da Capital e do Interior; 

CONSIDERANDO o artigo científico 

intitulado “ Resurgence of COVID-19 in 

Manaus, Brazil, despite high 

seroprevalence”4, publicado na revista The 

em-2020.ghtml 
4https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/em-dois-meses-de-2021-manaus-tem-mil-mortes-a-mais-do-que-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/em-dois-meses-de-2021-manaus-tem-mil-mortes-a-mais-do-que-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/em-dois-meses-de-2021-manaus-tem-mil-mortes-a-mais-do-que-em-2020.ghtml
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltext
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Lancet no dia 27/01/2021 em que aponta 

como prováveis causas não-mutuamente 

excludentes da 2a onda da pandemia de 

Covid/19 em Manaus: I) a superestimação da 

taxa de ataque (proporção pessoas 

infectadas face à população em geral) 

durante a primeira onda, tendo a população 

permanecido abaixo do índice de imunidade 

de rebanho até dezembro de 2020; II) a 

imunidade contra a infecção pode ter 

começado a diminuir a partir de dezembro de 

2020 em razão de um decréscimo geral na 

proteção imunológica contra o SARS-CoV-2 

após a primeira exposição; III) as 

linhagens/variantes do SARS-CoV-2 podem 

burlar a imunidade gerada em resposta à 

infecção anterior; IV) as linhagens/variantes 

do SARS-CoV-2 circulando na 2a onda 

podem ter maior transmissibilidade do que as 

linhagens pré-existentes circulando em 

Manaus; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 

supracitado, as características genéticas, 

imunológicas, clínicas e epidemiológicas das 

novas variantes do SARS-CoV-2 que 

circulam em Manaus necessitam de rápida 

investigação; 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência 

Municipal para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (Covid-2019), elaborado em 

abril de 2020 pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Manaus/AM – 

SEMSA, disponibilizado no próprio site 5 , o 

qual se encontra notadamente defasado; 

                                                      
6736(21)00183-5/fulltext 

CONSIDERANDO que, nos termos do Plano 

de Contingência Municipal, o Centro de 

Informações Estratégicas de Vigilância em 

Saúde (CIEVS/Manaus) é o setor 

responsável para receber a notificação 

imediata de casos suspeitos de Covid-19 e 

outros eventos de saúde pública e articular as 

ações de prevenção e controle do referido 

agravo, e que a investigação e 

monitoramento de tais casos são feitos em 

conjunto pelos CIEVS estadual e municipal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Plano 

de Contingência Municipal, a cobertura da 

rede atenção à saúde municipal é, em 2020, 

de 36,66% de Estratégia de Saúde da Família 

– ESF e de 51.68% em Atenção Primária à 

Saúde – APS; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Plano 

de Contingência Municipal, no eixo Vigilância 

em Saúde, estão previstas como medidas de 

resposta, entre outras, as seguintes ações: 

“Monitorar os casos de SG registrados pelas 

Unidades de Saúde, identificando áreas de 

risco prioritárias para subsidiar a gestão na 

tomada de decisão”; “Monitorar a detecção 

das notificações oportunas por Unidades 

notificadoras no sistema de informação 

definido pelo MS para investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos 

do Covid-19 e contatos, conforme definição 

de caso estabelecida”, “Conduzir 

investigação epidemiológica e rastrear 

contatos de casos suspeitos e confirmados 

de infecção humana pelo Covid-19”. 

5https://semsa.manaus.am.gov.br/sala-de-situacao/novo-coronavirus/planos-de-contingencia/ 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltext
https://semsa.manaus.am.gov.br/sala-de-situacao/novo-coronavirus/planos-de-contingencia/
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CONSIDERANDO que, nos termos do Plano 

de Contingência Municipal, no eixo Gestão 

Municipal, estão previstas como medidas de 

resposta, entre outras, as seguintes ações: 

“Adotar medidas administrativas com a 

finalidade de reforçar o atendimento na rede 

de saúde municipal para o enfrentamento do 

Covid-19”; 

CONSIDERANDO que a eficaz e fidedigna 

compilação de estatísticas de vigilância 

epidemiológica e a velocidade do 

compartilhamento são fundamentais à 

implementação de políticas públicas eficazes 

de controle da infecção; 

CONSIDERANDO que a deficiência da 

atenção básica no Estado do Amazonas, 

caracterizada pela baixa cobertura e falta de 

organicidade, inviabiliza a eficácia de 

políticas públicas de enfrentamento à 

pandemia; 

CONSIDERANDO que a adequada detecção 

dos casos, seja por critério clínico, clínico-

epidemiológico, clínico-imagem ou 

laboratorial é fator chave para o sucesso de 

outras linhas de enfrentamento, como por 

exemplo a mitigação dos riscos de 

transmissão nos ambientes de trabalho, nos 

termos da Portaria Conjunta n° 20/2020 e 

Portarias nº 454/2020 e 356/2020 do 

                                                      
6“Comparative  cost-effectiveness of SARS-CoV-2 

testing strategies in the USA: a  modelling study” 

Zhanwei Du*, Abhishek Pandey*, Yuan Bai*, Meagan C 

Fitzpatrick*, Matteo Chinazzi, Ana Pastore y Piontti, 

Michael Lachmann, Alessandro  Vespignani, 

Benjamin J Cowling, Alison P Galvani, Lauren Ancel 

 Meyers. 

Ministério da Saúde, entre outros; 

CONSIDERANDO o estudo científico 6 

publicado na Revista “The Lancet Public 

Health”, que concluiu que a testagem em 

massa e períodos de isolamento em casos 

positivos são as estratégias mais econômicas 

e eficazes no enfrentamento à Covid-19 até 

que a vacinação esteja amplamente 

viabilizada; 

CONSIDERANDO que em razão da 

escassez de vacinas, a imunização no 

Estado do Amazonas não tem ocorrido em 

velocidade adequada, o que, associado ao 

cruzamento de pessoas com cobertura 

vacinal e sem cobertura vacinal, pode 

favorecer o surgimento de novas variantes, 

representando ameaça ao enfrentamento 

mundial da pandemia, conforme avaliação de 

pesquisadores internacionais7, o que reforça 

a necessidade de manutenção da adoção de 

medidas não farmacológicas de contenção à 

Covid-19; 

CONSIDERANDO que diversos estudos 

científicos 8  têm demonstrado que medidas 

não farmacológicas como o suspensão do 

funcionamento presencial de escolas e 

universidades, a não realização de 

eventos/reuniões com quantidade superior a 

10 (dez) pessoas e medidas temporárias de 

7https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56255766 - Coronavírus: Por que vacinação 

sem lockdown pode tornar Brasil 'fábrica' de variantes superpotentes 
 
8https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7 
https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338 
 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56255766
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7
https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.422 Pág. 17/24 

 

 

 

 

restrição à circulação de pessoas têm se 

mostrado eficazes na redução da taxa de 

transmissão do vírus; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica da 

Icict/Fiocruz intitulada “Cobertura e 

positividade dos testes para Sars-CoV2. 

Evolução, tendências recentes e 

recomendações” 9  que considera ser o 

cálculo da proporção de notificações 

positivas (positividade) no tempo maneira 

mais eficaz e oportunidade de monitorar a 

pandemia, destacando ser a testagem em 

massa ação fundamental para o sucesso 

desta estratégia, possibilitando identificar 

grupos populacionais específicos e regiões 

prioritárias nos processos de relaxamento ou 

intensificação das medidas de isolamento 

social, concluindo que “Um planejamento de 

aplicação de testes adequado permite 

identificar os indivíduos infectados e, somado 

à estratégia de rastreio de contatos, foi o que 

possibilitou a contenção da doença nos 

países que foram exitosos no enfrentamento 

da epidemia”; 

CONSIDERANDO a CARTA ABERTA 

assinada pelos reitores da Universidade do 

Estado do Amazonas - UEA, Universidade 

Federal do Amazonas - UFAM e do Instituto 

Federal do Amazonas - IFAM, publicada no 

dia 16/02/2021, em que as Instituições se 

disponibilizam a colaborar no plano de 

imunização, bem como na prospecção de 

                                                      
9https://bigdata-

covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_16.pdf 
10https://www.conasems.org.br/wp-

content/uploads/2020/04/20200403_recomendacoes_AC

ações para contribuir com o Estado na 

mitigação do impacto dessa pandemia; 

CONSIDERANDO serem as Unidades 

Básicas de Saúde – UBS e demais unidades 

de pronto atendimento, por natureza, o ponto 

de partida e os instrumentos por excelência 

da atenção básica, sendo peças-chave no 

rastreamento/identificação de novos casos 

suspeitos de síndrome gripal; 

CONSIDERANDO que, para além do 

atendimento ambulatorial, o rastreamento 

através de visitas domiciliares é importante 

ferramenta para identificação/monitoramento 

de casos suspeitos, conforme 

Recomendação para Adequações das Ações 

dos Agentes Comunitários de Saúde Frente à 

Atual Situação Epidemiológica Referente ao 

Covid-19, publicada pelo Ministério da 

Saúde10; 

CONSIDERANDO que, além de ajudar a 

reduzir a curva de infecção, a Atenção Básica 

em saúde é fundamental para mitigação dos 

prejuízos sociais e econômicos da pandemia, 

aproximando o Poder Público da população 

vulnerável, identificando e dimensionando 

suas demandas; 

CONSIDERANDO o Guia “Rastreamento de 

contatos no contexto da Covid-19” 11 , 

publicado pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS, que destaca, entre outros 

S_COVID19_ver002_final_b.pdf 
 
11Contact tracing in the context of COVID-19 (who.int) 

  

https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_16.pdf
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_16.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/20200403_recomendacoes_ACS_COVID19_ver002_final_b.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/20200403_recomendacoes_ACS_COVID19_ver002_final_b.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/20200403_recomendacoes_ACS_COVID19_ver002_final_b.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.422 Pág. 18/24 

 

 

 

 

pontos que “o rastreamento de contatos - em 

conjunto com robusta testagem, isolamento e 

monitoramento de casos – é uma estratégia 

chave para interromper as cadeias de 

transmissão do SARS-Cov-2 e reduzir a 

mortalidade associada à Covid-19”, bem 

como orienta a formação de equipes de 

rastreamento, a aproximação com a 

comunidade, a identificação e 

monitoramento de casos, além da 

adequada gestão de dados como os 

principais vetores para sua utilização exitosa ; 

CONSIDERANDO serem a investigação de 

casos e o rastreamento de contatos 

ferramentas amplas e historicamente 

utilizadas no contexto da vigilância 

epidemiológica de diversas doenças 

transmissíveis, sendo de fundamental 

importância no monitoramento da dinâmica 

do contágio, na implementação de medidas 

de controle e na formulação de políticas 

públicas de enfrentamento à pandemia; 

CONSIDERANDO que, na presente 

pandemia de COVID-19, o rastreamento e 

monitoramento de contatos tem sido 

componente central na estratégia de 

enfrentamento à proliferação do vírus 

adotada por diversos países, a exemplo de 

Japão e Coréia do Sul12, e que, se adotado 

de forma oportuna e eficaz, pode impactar na 

redução da velocidade de transmissão da 

doença; 

                                                      
12https://www.irishtimes.com/news/world/europe/covid-

19-how-asian-countries-got-contact-tracing-right-while-

european-states-are-struggling-1.4364482 

CONSIDERANDO que a essência do 

rastreamento de contatos consiste na 

identificação/monitoramento de casos 

confirmados e suspeitos e seus contatantes, 

possibilitando a adoção de medidas de 

isolamento social particularizadas, 

prevenindo o contato de pessoas 

potencialmente infectadas com as demais, 

bem como interrompendo as cadeias de 

transmissão e diminuindo o número 

reprodutivo efetivo; 

CONSIDERANDO não haver, no Estado do 

Amazonas, protocolo de rastreamento de 

casos suspeitos e monitoramento de casos 

confirmados de Covid-19, diferente do 

verificado em outros estados da federação 

(como São Paulo e Maranhão), tampouco 

existir ação articulada com a atenção básica 

dos Municípios neste sentido, inexistindo 

política pública organizada com esta 

finalidade; 

CONSIDERANDO que a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária estendeu o prazo de 

validade de 6.887.500 (seis milhões, 

oitocentos e oitenta e sete mil e quinhentos) 

testes para a covid-19, do tipo RT-qPCR13; 

RESOLVEM 

INSTAURAR Procedimento para Apuração 

de Dano Coletivo (PADAC), para apurar a 

adequada utilização de métodos não 

farmacológicos para a interrupção de cadeias 

13https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/anvisa-estende-prazo-de-

validade-de-testes-de-covid-19 

https://www.irishtimes.com/news/world/europe/covid-19-how-asian-countries-got-contact-tracing-right-while-european-states-are-struggling-1.4364482
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/covid-19-how-asian-countries-got-contact-tracing-right-while-european-states-are-struggling-1.4364482
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/covid-19-how-asian-countries-got-contact-tracing-right-while-european-states-are-struggling-1.4364482
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/anvisa-estende-prazo-de-validade-de-testes-de-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/anvisa-estende-prazo-de-validade-de-testes-de-covid-19
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de transmissão por SARS-CoV2 no Estado 

do Amazonas, além de reunir informações e 

documentos para instrução de eventual 

demanda judicial; 

COMUNICAR ao Defensor Público Geral, 

enviando-lhe cópia anexa desta portaria; 

COMUNICAR à Defensoria Pública 

Especializada de Atendimento de Interesses 

Coletivos, e aos polos do interior acerca da 

instauração do presente PADAC, para 

conhecimento e franqueamento 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 e Ministério Público do Trabalho 

acerca da instauração do presente PADAC, 

com fins de promoção de atuação conjunta 

para a solução 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  à Secretaria Municipal de Saúde, a 

fim de que informe e comprove, no prazo de 

5 dias: 

 Medidas adotadas para ampliação da 

cobertura em atenção básica após a edição 

do Plano de Contingência Municipal em abril 

de 2020, indicando ainda a evolução da 

cobertura por atenção básica na cidade de 

Manaus; 

Se existe versão atualizada ou proposta de 

atualização do referido Plano de 

Contingência; 

Qual é atualmente o protocolo de manejo de 

pacientes Covid-19 adotado nas UBS’s e 

demais componentes da Rede de Atenção à 

Saúde municipal; 

Quais as providências adotadas com relação 

a casos suspeitos ou confirmados 

identificados na Rede de Atenção à Saúde 

municipal; 

Se existe política de rastreamento de 

contatos de casos suspeitos ou confirmados 

através de visita domiciliar; 

Se existe sistema informatizado de dados, de 

gestão municipal, para registro e 

acompanhamento de casos suspeitos e/ou 

confirmados e contatantes; 

Quantos atestados/prescrições de 

isolamento domiciliar para casos suspeitos 

ou confirmados e contatos foram emitidos por 

UBS e demais unidades da Rede de Atenção 

à Saúde municipal, nos termos da Portaria N. 

454/2020 do Ministério da Saúde nos anos de 

2020 e 2021; 

Quantos casos suspeitos e confirmados de 

Covid-19 foram identificados por unidades 

desta Secretaria Municipal de Saúde nos 

anos de 2020 e 2021, discriminando a 

quantidade mensalmente; 
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Qual a política adotada por esta Secretaria 

Municipal de Saúde quanto ao 

acompanhamento dos casos suspeitos e 

respectivos contatantes; 

Se existe política voltada ao monitoramento 

clínico e epidemiológico de modo remoto; 

Havendo política pública no sentido 

mencionado no item acima, quantos 

pacientes foram submetidos a rastreamento 

de contatos no município nos anos de 2020 e 

2021; 

Ainda na hipótese de existir política pública 

quanto aos itens acima, quantos pacientes 

diagnosticados com Covid-19 foram 

submetidos a monitoramento (remoto ou não) 

durante o período de isolamento domiciliar; 

Quantos testes foram realizados durante 

atendimento a pacientes suspeitos de Covid-

19 em UBS's e demais unidades da Rede de 

Atenção à Saúde municipal em cada mês dos 

anos de 2020 e 2021, e quantos destes 

resultaram positivos, discriminando o tipo de 

teste realizado; 

Qual a proporção de notificações positivas 

(positividade) no tempo calculada para o 

Município de Manaus; 

Se existe equipe técnica municipal voltada ao 

monitoramento clínico e epidemiológico 

domiciliar de pacientes 

suspeitos/confirmados de Covid-19 e 

respectivos contatantes. Caso positivo, 

indicar o quantitativo de profissionais 

envolvidos e respectivas produtividades; 

Se foram realizados treinamentos ou cursos 

preparatórios para as equipes de saúde das 

UBS voltadas à identificação, manejo e 

monitoramento de casos 

suspeitos/confirmados de Covid-19, 

informando quantos treinamentos ocorreram, 

sua periodicidade e percentual dos 

profissionais de saúde municipais atingido; 

Se foi implantado o serviço de 

telemonitoramento para acompanhamento 

dos casos leves de Covid-19 e fortalecimento 

do isolamento domiciliar previsto no Plano de 

Contingência Municipal; 

Se houve implantação do Serviço para 

Emissão de Declaração de Óbitos por causa 

natural ocorrida em domicílio previsto no 

Plano de Contingência Municipal. Caso 

positivo, informe quantas declarações de 

óbito foram emitidas através do referido 

serviço nos anos de 2020 e 2021; 

Houve ou está havendo testagem de pessoas 

não sintomáticas para COVID-19 para 

detecção de casos não assintomáticos ou 

pré-sintomáticos? Qual o protocolo utilizado e 

resultados obtidos? 

Quais medidas (farmacológicas e não 

farmacológicas) adotadas pelo município 

efetivamente impactaram na interrupção de 

cadeias de transmissão por SARS-CoV2? 

Em quais meses de 2020 e 2021 foram 

detectados excesso de óbitos? 

Existem trabalhos para reclassificação de 

óbitos ocorridos em 2020 e 2021? 

Quais medidas o município pretende adotar 

aptas a impactar na interrupção de cadeias 
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de transmissão por SARS-CoV2? 

Qual a quantidade de kits de testagem 

(sorológico, de antígeno, RT-PCR e outros) 

para Covid-19 atualmente disponíveis? Qual 

a previsão de aquisição de novos kits e 

insumos? 

Houve solicitação ao Ministério da Saúde 

para envio de kits de testagem RT-PCR, e em 

especial os kits com prazo de validade 

prestes a vender? Qual a quantidade 

efetivamente recebida, nos últimos 6 meses? 

Há previsão de recebimento de novos kits? 

Existe política específica para 

testagem/monitoramento de profissionais da 

área de educação e discentes na rede de 

ensino Municipal para identificação de casos 

de Covid-19 e adoção das medidas 

pertinentes? 

 Considerando a adequação de processo de 

trabalho nas UB’s estabelecida por meio da 

NOTA TÉCNICA Nº 001/2021 – 

DAP/DEVAE/SUBGS/SEMSA, em 

21.01.2021, informar como ocorreu o 

telemonitoramento de casos nos dois meses 

anteriores à edição da referida 

recomendação.   

 

OFICIAR à Secretaria de Estado de Saúde 

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

que informe: 

1. Quais medidas foram adotadas pela gestão 

estadual para o apoio/fortalecimento das 

políticas públicas de atenção básica de 

enfrentamento à Covid-19 nos municípios 

do Estado; 

2. Se existe política de rastreamento de 

contatos de casos suspeitos ou 

confirmados através de visita domiciliar; 

3. Se existe sistema informatizado de dados, 

de gestão municipal, para registro e 

acompanhamento de casos suspeitos e/ou 

confirmados e contatantes; 

4. Quantos atestados/prescrições de 

isolamento domiciliar para casos suspeitos 

ou confirmados e contatos foram emitidos 

unidades de saúde estadual, nos termos da 

Portaria N. 454/2020 do Ministério da Saúde 

nos anos de 2020 e 2021; 

5. Qual a política adotada por esta Secretaria 

Estadual de Saúde quanto ao 

acompanhamento dos casos suspeitos e 

respectivos contatantes; 

6. Se existe política voltada ao monitoramento 

clínico e epidemiológico de modo remoto; 

7. Quantos casos suspeitos e confirmados de 

Covid-19 foram identificados por unidades 

desta Secretaria Estadual de Saúde nos 

anos de 2020 e 2021, discriminando a 

quantidade mensalmente; 

8. Quantos testes foram realizados durante 

atendimento a pacientes suspeitos de 

Covid-19 em Unidades da rede estadual de 

saúde em cada mês dos anos de 2020 e 

2021, e quantos destes resultaram positivos, 

discriminando o tipo de teste realizado; 
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9. Qual a proporção de notificações positivas 

(positividade) no tempo calculada para o 

Estado do Amazonas; 

10. Se existe política pública adotada a nível 

estadual para testagem em massa da 

população, indicando os protocolos 

utilizados  e resultados obtidos; 

11. Houve ou está havendo testagem de 

pessoas não sintomáticas para COVID-19 

para detecção de casos não assintomáticos 

ou pré-sintomáticos? Qual o protocolo 

utilizado e resultados obtidos? 

12. Quais medidas (farmacológicas e não 

farmacológicas) adotadas pelo Estado 

efetivamente impactaram na interrupção de 

cadeias de transmissão por SARS-CoV2? 

13. Se existe política pública estadual voltada 

para o isolamento de casos 

suspeitos/diagnosticados de COVID-19 e 

rastreamento de contatos, indicando o 

protocolo utilizado  e resultados obtidos; 

14. Se existe política pública a nível estadual 

para monitoramento clínico e 

epidemiológico domiciliar, indicando o 

protocolo utilizado e resultados obtidos; 

15. Se Existe protocolo de testagem ou similar 

para orientar os gestores da iniciativa 

privada quanto à adoção de medidas de 

prevenção e monitoramento das condições 

de saúde dos funcionários; 

16. Se houve ou há alguma iniciativa no sentido 

de que a flexibilização das medidas 

restritivas à circulação de pessoas para 

enfrentamento à pandemia, como o 

funcionamento de estabelecimentos e 

abertura ao público, seja acompanhada da 

realização de testes periódicos por parte 

dos funcionários e adoção de medidas 

preventivas por parte da iniciativa privada; 

17. Se existe política específica para 

testagem/monitoramento de profissionais 

da área de educação e discentes na rede de 

ensino Estadual para identificação de casos 

de Covid-19 e adoção das medidas 

pertinentes; 

18. Qual a quantidade de kits de testagem 

(sorológico, de antígeno, RT-PCR e outros) 

para Covid-19 atualmente disponíveis ao 

Estado? Qual a capacidade de 

processamento? 

19. Quais medidas o Estado pretende adotar 

aptas a impactar na interrupção de cadeias 

de transmissão por SARS-CoV2? 

 

OFICIAR à Fundação de Vigilância em 

Saúde, a fim de que informe: 

1. Esta Fundação tem indicado algum critério  

para de restrição/flexibilização de 

atividades, como forma de redução ao 

contágio por COVID-19? Indicar plano ou 

programação conforme análise de 

monitoramento de riscos ou demais 

critérios eventualmente utilizados; 

2. Existe alguma recomendação para 

adoção de outras medidas 

(farmacológicas ou não farmacológicas) 

para redução do contágio por COVID-19? 

3. Qual a capacidade de processamento 

diário de testes sorológicos, de antígeno e 

RT-PCR? Qual a quantidade de kits de 
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testagem atualmente disponível? 

4. Houve ou está havendo testagem de 

pessoas não sintomáticas para COVID-19 

para detecção de casos não 

assintomáticos ou pré-sintomáticos? Qual 

o protocolo utilizado e resultados obtidos? 

5. Existe política específica para 

testagem/monitoramento de profissionais 

da área de educação e discentes nas 

unidades de ensino, públicas e privadas, 

para identificação de casos de Covid-19 e 

adoção das medidas pertinentes? 

6. Existe algum protocolo ou recomendação 

indicada que possibilite a redução de 

aglomeração de pessoas e minimização o 

contágio por SARS-CoV2 em transporte 

urbano coletivo, estações e terminais? 

7. Quais os protocolos recomendados para 

que sejam adotados pelos diversos 

estabelecimentos, públicos e privados, 

como forma de mitigar o contágio. 

 

OFICIAR ao ILMD/Fiocruz Amazônia, a fim 

de que informe: 

1. Qual a proporção de notificações 

positivas (positividade) no tempo calculada 

para o Estado do Amazonas; 

2. Existem medidas (farmacológicas ou 

não farmacológicas) possíveis de serem 

adotadas para a contenção ou redução dos 

níveis de contágio no Estado do Amazonas? 

Indicar protocolos ou estudos técnicos que 

subsidiem a resposta, se possível com 

resultados concretos; 

3. Existe algum protocolo ou 

recomendação indicada que possibilite a 

redução de aglomeração de pessoas e 

minimização o contágio por SARS-CoV2 

em transporte urbano coletivo, estações e 

terminais de passageiros? 

4. As medidas adotadas pelo Estado do 

Amazonas e pelo município de Manaus 

para restrição ou retorno e adequações de 

atividades públicas e privadas estão 

adequadas à luz da evidência científica, ao 

dinamismo da Covid-19 e a realidades 

locais? 

 

OFICIAR ao Instituto Federal do Amazonas 

(IFAM), Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA) e Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), a fim de que informem: 

1. Existem medidas (farmacológicas ou não 

farmacológicas) possíveis de serem 

adotadas para a contenção ou redução 

dos níveis de contágio no Estado do 

Amazonas? Indicar protocolos ou estudos 

técnicos que subsidiem a resposta, se 

possível com resultados concretos; 

2. Em quais hipóteses seriam indicados a 

restrição ou flexibilização de atividades? O 

Estado do Amazonas segue medidas com 

lastro em evidência científica? Estabelecer 

uma análise crítica frente às medidas 

anunciadas pelo governador do estado em 

seus decretos. 

3. Quais protocolos mais atualizados, à luz 

da evidência científica, a serem utilizados 

na reabertura de atividades essenciais e 

não essenciais (tais como: escolas e 
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demais instituições de ensino, 

atendimento presencial médico e 

odontológico, instituições públicas, 

shopping centers e comércio em geral, 

restaurantes, cafés, padarias, bares, 

casas noturnas, parques, feiras, 

cabeleireiros, barbearias e outras 

atividades de tratamento estético, 

academias e similares, cinemas, 

indústrias, parques de diversões, 

brinquedotecas, quadras esportivas, 

cinemas, teatro e circo, templos religiosos 

e eventos em geral); 

4. Existe algum protocolo ou recomendação 

indicada que possibilite a redução de 

aglomeração de pessoas e minimização 

do contágio por SARS-CoV2 em 

transporte urbano coletivo, estações e 

terminais de passageiros? 

5. As medidas adotadas pelo Estado do 

Amazonas e pelo município de Manaus 

para restrição ou retorno e adequações de 

atividades públicas e privadas estão 

adequadas à luz da evidência científica, 

ao dinamismo da Covid-19 e a realidades 

locais? 

 

OFICIAR ao Instituto de Mobilidade Urbana a 

fim de que informe o protocolo adotado para 

reduzir aglomerações e pessoas e minimizar 

riscos de contágio por SARS-CoV2 em 

transportes coletivos municipais, estações e 

terminais de passageiros. 

 

FRANQUEAR à comunidade científica a 

colaboração ao presente Padac, por meio do 

envio de materiais que possam subsidiar a 

atuação da Defensoria Pública, para os 

endereços de e-mail  

forcatarefacovid@defensoria.am.gov.br e 

nudesa@defensoria.am.gov.br. 

 

Após, voltem conclusos para posteriores 

deliberações, em prazo não superior a 30 

dias após a publicação da presente portaria. 

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

 

Manaus, 16 de março de 2021. 

 
ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS 

NETO 
Defensor Público 

 

 
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DIAS 

Defensor Público 
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