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PORTARIA N.º 438/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 9º, incisos I e VII 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 Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria 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 Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, recentemente alterada pela Lei n° 4.831/2019, que 
institui o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações; 
CONSIDERANDO a necessidade de auxílio para suprir a 
excessiva demanda da 1ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância Especializada em Sucessões, sem prejuízo dos de-
mais serviços prestados; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.003001/2020-75; 
 

RESOLVE: 
 

PRORROGAR, a contar de 30/06/2020, os efeitos da Por-
taria nº 399/2020-GDPG/DPE/AM, por 30 (trinta) dias, em 
relação à servidora Raquel Ferreira dos Santos, nos mes-
mos termos anteriormente deferidos, suspendendo-se os 
pagamentos quando da fruição de férias, folgas ou li-
cença. 
 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 19 de junho de 2020. 
 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 442/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 9º, inciso XII da Lei Complementar nº 01 
de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9º 
da Lei nº 51, de 21.07.2004, e 

CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está 
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua 
execução; 

CONSIDERANDO que por imposição legal a execução 
do contrato administrativo será acompanhada e fiscali-
zada por representante da administração, especial-
mente designado para a função de gestor; 

CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor 
autoridade para acompanhar sistematicamente o desen-
volvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventu-
ais irregularidades ou distorções existentes, 

RESOLVE: 

I-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no ar-
tigo 58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, as servi-
doras REBECA PRAIA PEREIRA NÓBREGA, matrí-
cula nº 000.350-6A, e CAMILA KIMURA DE MENEZES, 
matrícula n° 000.342-5A, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, atuarem como fiscais do Contrato indicado 
no quadro desta Portaria. 

 

Objeto do Contrato 
 Nº do 
Contrato 

Empresa especializada na prestação 

de serviços de publicação de avisos de 

licitação e afins, conforme especifica-

ções e condições definidas no Termo 

    
010/2020 
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de Referência, anexo do Edital do Pre-

gão Eletrônico nº. 04/2020 - Empresa 

W & M PUBLICIDADE LTDA. 

 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de junho de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 443/2020-GDPG/DPE/AM 
 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria 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 Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do art. 
9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para planejar e coordenar, em todo o Estado, a política de 
assistência judiciária aos necessitados; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 392/2020-
GDPG/DPE/AM;  
 

RESOLVE: 
 
I – PRORROGAR, a contar do dia 02 de julho de 2020, por 
1 (um) mês, o Projeto “Adote uma Comarca”, nos termos 
estabelecidos pelo Regulamento firmado na Portaria nº 
392/2020-GDPG/DPE/AM, publicada no DOE em 14 de 
maio de 2020, Edição 1.228, Pág. 2; 
II – ATRIBUIR, a contar de 02 de julho de 2020, o Adicional 

de Acumulação, aos Defensores Públicos que, pela sua 

participação no Projeto, passem a acumular um ou mais 

órgãos de atuação, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Com-

plementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, regula-

mentado pela Resolução nº 13/2019-CSDPE/AM, de 29 de 

maio de 2019, observado o limite de duas acumulações;  

III – DETERMINAR, nos termos do Regulamento constante 

do Anexo I da portaria n. 392/2020-GDPG/DPE/AM, que a 

partir da incidência do adicional previsto no item anterior, 

não mais haverá a computação dos atos praticados como 

designação especial para fins de pontuação na forma do 

art. 17, V, da Resolução n. 004/2018-CSDPE/AM; 

IV – SUSPENDER o pagamento do adicional mencionado 

no inciso II quando os membros estiverem usufruindo fé-

rias, folgas ou licenças. 

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 24 de junho de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 446/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas 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 Público Ge-
ral para designar os membros da Defensoria Pública para 
o desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9.º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Ge-
ral para praticar atos de gestão administrativa, 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 Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição 
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em casos de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o Defensor Público de 4.ª Classe Rodolfo 
Pinheiro Bernardo Lôbo para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 15.ª Defensoria Pública de 1.ª Instância 
Cível, pelo período de 01 a 31 de julho de 2020; 
II – DESIGNAR a Defensora Pública de 2.ª Classe Rosi-
meire de Oliveira Barbosa para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 5.ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância Cível, pelo período de 01 a 31 de julho de 2020; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 15% (quinze por cento), proporcionais ao período 
supracitado, sobre os vencimentos da Defensora Pública 
mencionada no inciso II, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
alterado pela Lei Complementar Estadual n. 196, de 13 
de maio de 2019, e regulamentado pela Resolução nº 
013 do Conselho Superior da Defensoria Pública, desde 
que os membros já não percebam a vantagem em razão 
de outra cumulação simultânea; 
IV – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publica-
ção. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 25 de junho de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 02/2018-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.003294/2020-91-DPE/AM. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A supressão contratual de 
que trata este instrumento é baseada no disposto art. 478 
do Código Civil c/c art. 18 da Lei n. 8.245/91 - Lei do Inqui-
linato e art. 65 da Lei 8.666/93. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS – DPE/AM, e os senhores DA-
NIEL LEITE BRITO E PATRICIA LEITE BRITO. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a su-
pressão no percentual de 15% do valor global do contrato 
nº 02/2018-DPE/AM. 

DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2020. 

VIGÊNCIA: Do período de 01/06/2020 a 01/04/2021.  

VALOR: A supressão de 15% no valor do contrato repre-
senta uma redução de R$ 28.613,60 (vinte e oito mil, seis-
centos e treze reais e sessenta centavos). Passando ao 
valor global de R$ R$ 162.143,40 (Cento e sessenta e 
dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta cen-
tavos), para o período de 10 (dez) meses, com valor men-
sal de R$ 16.214,34 (dezesseis mil, duzentos e quatorze 
reais e trinta e quatro centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A despesa 
com a execução deste Termo Aditivo, no presente exercício 
continuará sendo sustentada pela Nota de empenho 
2020NE00318 e 2020NE00319, emitidas em 23/03/2020. 
Conforme dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 
24101, Programa de Trabalho: 14.122.0001.2001.0001, 
Fonte Recurso: 01000000, Natureza da Despesa: 
33903615. E os valores referente a supressão serão 
anulados em momento futuro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO   
ESTADO, em Manaus, 22 de junho de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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E X T R A T O 

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 05/2018-DPE/AM 

PROCESSO: 20000.003279/2020-42-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 58, I c/c art. 65, I e §1º, 
ambos da Lei nº. 8.666/93 e conforme a cláusula décima 
primeira do contrato original. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS – DPE/AM e a empresa AKO 
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. 

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a 
supressão no percentual de 10% do valor global do con-
trato nº 05/2018-DEP/AM 

DATA DA ASSINATURA: 19 de junho de 2020. 

VIGÊNCIA: Do período de 01/06/2020 a 19/03/2021.  

VALOR: A supressão de 10% no valor do contrato repre-
senta uma redução de R$ 1.502,67 (um mil, quinhentos 
e dois reais e sessenta e sete centavos). Passando ao 
valor global de  R$ 13.524,00 (Treze mil e quinhentos e 
vinte e quatro reais), para o período de 09 (nove) meses 
e 18 (dezoito) dias, com valor mensal de R$ 4.852,48 
(quatro mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e 
quarenta e oito centavos). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A despesa 
com a execução deste Termo Aditivo, no presente 
exercício continuará sendo sustentada pela Nota de 
empenho 2020NE00304, emitida em 16/03/2020. 
Conforme dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária: 24101, Programa de Trabalho: 
14.122.0001.2001.0001, Fonte Recurso: 01000000, 
Natureza da Despesa: 33903910. E os valores referente 
a supressão serão anulados em momento futuro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO   

ESTADO, em Manaus, 19 de junho de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 010/2020-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.003036/2020-12/DPE/AM 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 04/2020 

CONTRATANTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS e a empresa W & M PUBLICI-

DADE LTDA. 

OBJETO: contratação de empresa especializada na pres-

tação de serviços de publicação de avisos de licitação e 

afins. 

DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2020. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de 17/06/2020 a 

17/06/2021, prorrogável na forma da Lei. 

VALOR: O Preço Global estimado para a prestação do ser-

viço é de R$ 8.397,00 (oito mil, trezentos e noventa e sete 

reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas 

com a execução do presente contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: Unidade Orçamentária n. 

24701, Programa de Trabalho n. 14.422.3269.2634.0001, 

Fonte de Recurso n. 02010000, Natureza de Despesa n. 

33903929 e Nota de Empenho n. 2020NE00104, de 

16/06/2020, no valor de R$ 5.038,20 (cinco mil, trinta e oito 

reais e vinte centavos). O saldo restante, no valor de R$ 
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3.358,80 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oi-

tenta centavos), correrão à conta da dotação que for con-

signada no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO, em Manaus, 22 de junho de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 009/2020-GDPG/DPE/AM 

 

RECOMENDAÇÃO. MEDIDAS DE AU-

XÍLIO A PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

POR CRIANÇAS, COM RELAÇÃO 

AOS CUIDADOS COM OS MENO-

RES,POR OCASIÃO DA RETOMADA 

DOS SERVIÇOS PRESENCIAIS.  

 

ADEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, instituição permanente, essen-

cial à função jurisdicional do Estado, sendo expressão e 

instrumento do regime democrático, na dicção do art. 134 

da Constituição da República, por meio da DEFENSORIA 

PÚBLICA GERAL, do NÚCLEO DA INFÂNCIA E JU-

VENTUDE e do NÚCLEO DE PROMOÇÃO E DEFESA 

DOS DIREITOS DA MULHER – NUDEM no exercício das 

atribuições constitucional e legais que lhes são conferidas 

pelos arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, da Constituição Fede-

ral, e art. 4º, incisos II e XI, da Lei Complementar nº 80/94, 

vem propor e questionar o que segue. 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas é instituição permanente, 

cuja função é assegurar, de forma integral e gratuita, a 

promoção dos direitos humanos, por meio de assistência 

jurídica e da defesa, em todos os graus, judicial e extraju-

dicial, dos direitos individuais e coletivos, aos necessita-

dos;  

CONSIDERANDO que o Núcleo Espe-

cializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública 

do Estado tem como objetivo principal fortalecer a obser-

vação e a atuação junto à rede de proteção à criança e ao 

adolescente, nas esferas estadual e nacional, promo-

vendo a integração da instituição com demais atores do 

sistema; 

CONSIDERANDO que o Núcleo de Pro-

moção e Defesa dos Direitos da Mulher tem o objetivo de 

garantir a promoção e defesa dos direitos da mulher em 

situação de violência de gênero,nas esferas estadual e 

nacional, promovendo a integração da instituição com de-

mais atores do sistema; 
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CONSIDERANDO que, em 11 de março 

de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) qualifi-

cou o surto do novo Coronavírus (COVID-19) como pan-

demia1; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 

13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrenta-

mento de emergência de saúde pública de importância in-

ternacional decorrente do Coronavírus, que reafirma me-

didas em consonância com o pleno respeito à dignidade, 

aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das 

pessoas, e atribui ao Ministério da Saúde a competência 

para regulamentar a lei de enfrentamento da emergência 

de saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Decreto Legis-

lativo n° 6 de 2020, reconhece, para os fins do art. 65 da 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocor-

rência do estado de calamidade pública, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por 

meio da Mensagem nº 93/2020; 

                                                      
1 Disponível em: https://bit.ly/37uEOKY 

2 Cf. Resolução n. 1/2020 – Pandemia y derechos humanos em 

las Américas, adotada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em 10 de abril de 2020: “64. En cuanto al derecho a la 

educación, los Estados deben disponer de mecanismos que per-

mitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estí-

mulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En parti-

cular, los Estados deben proveer herramientas para que los adul-

tos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, 

privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y previni-

endo la violencia en el hogar. Asegurar que las niñas y los niños 

CONSIDERANDO a inexistência de 

qualquer normativa que garanta, aos responsáveis por cri-

anças, medidas de apoio estatal em relação ao cuidado 

das crianças quando do retorno das atividades presenci-

ais ou a garantia de manutenção de teletrabalho; 

CONSIDERANDO que o retorno ao tra-

balho dos responsáveis por crianças, sem a contrapartida 

estatal de alternativas de cuidado para os filhos, poderá 

gerar impactos negativos na vida das famílias, que por ve-

zes não terão alternativas senão deixá-los sob supervisão 

dos avós, pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, ou 

de outros parentes e conhecidos, o que implica maiores 

aglomerações e eventual situação de risco às crianças; 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 

1/2020 – Pandemia y derechos humanos em las Améri-

cas, adotada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos em 10 de abril de 2020, estabelece como reco-

mendação a continuidade de acesso à educação conside-

rando as peculiaridades de nível de desenvolvimento e ca-

pacidade de acesso, sobretudo em populações vulnerá-

veis e excluídas digitalmente2; 

con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación 

en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrate-

gias de comunicación y contenidos accesibles. (...) 67. Dar aten-

ción especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la 

calle o en zonas rurales. Las medidas de atención especial de-

ben considerar las condiciones económicas y sociales y, 

además, considerar que los efectos de la pandemia son dife-

renciados para cada grupo poblacional de NNA debido al 

contexto social en que están insertados, incluida la brecha 

digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los 

https://bit.ly/37uEOKY
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CONSIDERANDO que o artigo 227 da 

Constituição Federal prescreve que ‘’é de dever da famí-

lia, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao ado-

lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-

nação, exploração, violência, crueldade e opressão’’; 

CONSIDERANDO que a prioridade ab-

soluta compreende a criação de políticas públicas e desti-

nação de recursos públicos; 

CONSIDERANDO que, em caso de 

ameaça ou violação a diretos de crianças e adolescente, 

devem ser aplicadas medidas de proteção pautadas nos 

princípios da condição de sujeitos de direitos, da proteção 

integral e prioritária, da responsabilidade primária e soli-

dária do poder público, do interesse superior da criança e 

do adolescente, da privacidade, da intervenção precoce, 

da intervenção mínima, da proporcionalidade e da atuali-

dade, da responsabilidade parental, da prevalência da fa-

mília, da obrigatoriedade da informação e da oitiva obriga-

tória e da participação (arts. 98 e 100 do ECA); 

CONSIDERANDO que o rol do art. 101 

do ECA, que trata das medidas protetivas, não é taxativo, 

uma vez que a doutrina da proteção integral adotada pelo 

                                                      
medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación 

a todos los NNA sin ningún tipo de discriminación.” 

ordenamento pátrio permite somente interpretações ex-

tensivas das possibilidades de proteção; 

CONSIDERANDO que o Marco Legal 

da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), em razão da es-

pecificidade e relevância dos primeiros anos de vida no 

desenvolvimento infantil, determina que as políticas públi-

cas sejam elaboradas e executadas para atender ao inte-

resse superior da criança e à sua condição de sujeito de 

direitos e de cidadã, reduzir as desigualdades no acesso 

aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança 

na primeira infância, priorizando o investimento público na 

promoção da justiça social, da equidade e da inclusão 

sem discriminação da criança, articular as ações setoriais 

com vistas ao atendimento integral e integrado, bem como 

incluindo como área prioritária a assistência social à famí-

lia; 

CONSIDERANDO as manifestações de 

vários organismos internacionais sobre o impacto diferen-

ciado da Covid-19 para mulheres e meninas, destacando-

se o documento sobre possíveis impactos e implicações 

mais danosas às mulheres elaborado pela ONU Mulhe-

res3; 

3 Disponível em: https://bit.ly/3d5rC00.  

https://bit.ly/3d5rC00
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CONSIDERANDO o estudo “Covid-19: 

um olhar para o gênero”, de autoria do Fundo da Popula-

ção das Nações Unidas (UNFPA), que ressalta os vários 

impactos diferenciados para as mulheres na pandemia4;  

CONSIDERANDO que o número de fa-

mílias chefiadas por mulheres dobrou em menos de 15 

anos, subindo de 14,1 milhões, em 2001, para 28,9 mi-

lhões, em 2015. Em termos percentuais, o total de famílias 

chefiadas por homens diminuiu de 72,6% para 59.5% em 

2015, enquanto o percentual de famílias chefiadas por 

mulheres subiu de 27,4% para 40,5%5”; 

CONSIDERANDO o especial impacto 

dos efeitos da pandemia sobre as mulheres, sobre as 

quais recai a responsabilidade dos filhos, razão pela qual 

têm de se afastar das atividades laborais para assumir os 

cuidados com as crianças, nos locais em que as ativida-

des escolares foram suspensas, são as mulheres as res-

ponsáveis por se afastar das atividades de trabalho para 

assumir os cuidados com as crianças, idosos – que com-

põem o maior grupo de risco para o vírus -, assim como 

                                                      
4 Disponível em: https://bit.ly/3htilCx 
5 Disponível em: https://bit.ly/2Y38M5s 
6 Disponível em: https://bit.ly/2UNdgv1.  

7 Disponível em: https://bit.ly/3hCyjdR 

8 Disponível em: https://bit.ly/2Yyuq0C.  

9 Dentre as recomendações, que: i. Pais e professores devem 

procurar manter-se informados sobre a COVID-19 (modo de 

transmissão, sintomas da doença, medidas de prevenção) por 

meio de fontes confiáveis, evitando fake news; ii. Crianças e pro-

fissionais da educação, se doentes, não devem frequentar a es-

cola; iii. A escola deve oferecer diversos locais para lavagem de 

mãos, água e sabão, álcool em gel e higienizar frequentemente 

os recintos e superfícies; iv. A escola deve propiciar ambientes 

as tarefas domésticas, que aumentam em períodos de iso-

lamento e requerem cuidados redobrados de higiene, por 

exemplo6; 

CONSIDERANDO as recomendações 

de segurança ao retorno do ambiente escolar emitidas 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para garantir 

segurança ao retorno ambiente escolar: retomada gradual 

do calendário escolar e a divisão das turmas em grupos 

menores para evitar aglomerações7; 

CONSIDERANDO a Nota de Alerta 8 , 

publicada pelos Departamentos Científicos de Imuniza-

ções e Infectologia da SBP, destaca um conjunto de pre-

missas, em especial importância de pais e professores 

buscarem informação qualificada sobre a Covid-199; 

COM ESCOPO NO TRATAMENTO 

PRIORITÁRIO DEVIDO PELO ESTADO A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, RESOLVE RECOMENDAR:  

 

arejados, com aberturas de janelas. Atividades ao ar livre devem 

ser estimuladas; v. Cabe à escola evitar aglomerações, na en-

trada, saída de alunos ou intervalos, criando horários alternativos 

para as turmas; vi. Jogos, competições, festas, reuniões, come-

morações e atividades que envolvam coletividade devem ser tem-

porariamente suspensos; vii. O número de alunos por sala deve 

ser reduzido e os alunos podem ser divididos em grupos que se 

alternem entre a atividade presencial e à distância, de acordo com 

as disciplinas curriculares; e viii. Higienização das mãos frequen-

temente, especialmente antes e após as refeições e a ida ao ba-

nheiro. Reforçar a técnica adequada, conforme orientada pelo Mi-

nistério da Saúde, com duração mínima de 40 segundos utili-

zando água e sabão ou de 20 segundos quando utilizado álcool 

gel. 

https://bit.ly/3htilCx
https://bit.ly/2Y38M5s
https://bit.ly/2UNdgv1
https://bit.ly/3hCyjdR
https://bit.ly/2Yyuq0C
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a) A edição de normativa que defina medi-

das e garantias a serem ofertadas pelo Estado para que 

os responsáveis por crianças - em sua maioria, mulheres 

-, possam conciliar a manutenção do emprego, ante a re-

tomada gradual de atendimentos presenciais em ativida-

des e serviços considerados não essenciais, com os cui-

dados das respectivas crianças, uma vez que as aulas 

continuam suspensas. A título exemplificativo: exigir que 

nos protocolos de abertura dos setores esteja contem-

plada a situação de responsáveis por crianças, cujas au-

las presenciais estejam suspensas, priorizando-se o tele-

trabalho, sem que isso implique demissão;  

b) A criação de medidas assistenciais 

emergenciais para os responsáveis que, comprovada-

mente, perderem seus empregos, neste período, conside-

rando-se esta hipótese justamente em razão da impossi-

bilidade de delegar os cuidados com as crianças cujas au-

las presenciais estão suspensas; 

c) Subsidiariamente, caso entenda-se pela 

reabertura de escolas e creches, que os indicadores e pre-

missas que sustentam essa medida, assim como a previ-

são de estabelecimento de regras de segurança sanitária 

para o retorno gradativo das atividades escolares, sejam 

previamente discutidos com órgãos do Sistema de Jus-

tiça, como Defensoria Pública, Ministério Público e Tribu-

nal de Justiça, e representantes da Rede de Proteção, 

respeitando-se a publicidade das informações para a po-

pulação, ou eventualmente a convocação de audiências 

públicas (virtuais).EXPEÇA-SE ofício ao Estado do Ama-

zonas, encaminhando esta recomendação, para que dela 

tome ciência e informe as medidas implementadas ou as 

razões para o não acolhimento do recomendado, conce-

dendo-se o prazo de 03 (três) dias para resposta, a ser 

remetida para o endereço eletrônico: gabinete@defenso-

ria.am.gov.br.  

CIENTIFIQUE-SE que quanto à eficácia 

da presente Recomendação, em que pese não possuir ca-

ráter vinculativo e obrigatório, é i. meio extrajudicial volun-

tário e amigável de prevenção de litígios judiciais, e ii. 

constitui elemento de prova em possíveis ações judiciais. 

Registre-se, ainda, que a manutenção de ação ou omis-

são em desconformidade com a presente Recomendação 

poderá implicar no manejo de todas as medidas e ações 

judiciais cabíveis.  

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Ofi-

cial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ama-

zonas, objetivando a transparência da atuação institucio-

nal, no que concerne ao tema exposto, à população ama-

zonense. 

Manaus, 25 de junho de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 
Juliana Linhares de Aguiar Lopes 

Defensora Pública 
 

Pollyana Souza Vieira 
Defensora Pública  
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