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ATO NORMATIVO Nº 10/2020-GDPG/DPE/AM 

 

Institui, temporariamente, o 

Plano de Contenção de Despe-

sas no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazo-

nas e dá outras providências. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no exercício das atri-

buições previstas no artigo 9º, da Lei Comple-

mentar n. 01 de 30 de março de 1990, bem 

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

plementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergên-

cia em Saúde Pública de Importância Internaci-

onal pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 30/01/2020, em decorrência da In-

fecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-

19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, 

de 04/02/2020, do Ministério da Saúde, que de-

clarou Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Nacional (ESPIN), em decorrência da In-

fecção Humana pelo novo coronavírus; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou, em 11/03/2020, que 

a contaminação com o novo coronavírus carac-

teriza pandemia; 

CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 

42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre a decretação de situação de emergência 

na saúde pública do Estado do Amazonas, em 

razão da disseminação do novo coronavírus 

(2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a natureza essencial da ati-

vidade desenvolvida por esta Instituição e a im-

prescindibilidade de se assegurar condições 

mínimas para a sua continuidade em necessá-

ria compatibilidade com a preservação da sa-

úde dos usuários e da população em geral, as-

sim como de membros, servidores, colaborado-

res e estagiários; 

CONSIDERANDO a edição dos Atos Normati-

vos n. 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2020, pelo Defen-

sor Público-Geral, que estabeleceram normas 

excepcionais e temporárias para enfrentamento 

e combate ao novo coronavirus – COVID19; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o 

equilíbrio orçamentário-financeiro da Defenso-

ria Pública do Estado do Amazonas, no atual 

cenário de decretação de calamidade pública 

por conta da pandemia do COVID-19, com pre-

visões pelos órgãos oficiais de que haverá uma 
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importante redução na arrecadação do Estado 

durante esse período; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Fica instituído, temporariamente, o 

Plano de Contenção de Despesas no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, vi-

sando a otimizar as despesas e gerar economia 

no orçamento da Instituição, face à repercussão 

econômica da crise causada pelo novo corona-

vírus (COVID-19). 

 

Art. 2º. As medidas previstas neste Ato serão 

implementadas imediatamente pelos setores 

competentes. 

 

Art. 3º. No tocante às despesas de investi-

mento e custeio, ficam estabelecidas as seguin-

tes medidas: 

I – suspensão de todas as viagens institucio-

nais, aquisição de passagens e concessão de 

diárias, ressalvados os casos urgentes, bem 

como as que visarem ao atendimento de medi-

das de urgência de casos relacionados ao com-

bate da pandemia, a critério do Defensor Pú-

blico-Geral; 

II – revisão de todos contratos, visando a redu-

ção dos valores contratados ou rescisão/sus-

pensão quanto àqueles não considerados 

como imprescindíveis; 

III – racionalização do consumo de água e ener-

gia elétrica; 

IV – racionalização na concessão dos materiais 

de almoxarifado; 

V – contingenciamento da aquisição de materi-

ais, permanentes ou de consumo, ressalvados 

aqueles necessários para a manutenção dos 

serviços; 

VI – contingenciamento dos investimentos na 

área de tecnologia da informação; 

VII – redução ou supressão parcial dos contra-

tos de prestação de serviços de internet e de 

locação de impressoras, particularmente em re-

lação às unidades temporariamente desativa-

das; 

VIII – suspensão da concessão de novas vagas 

de estágio, bem como reposição daquelas não 

ocupadas há mais de 30 (trinta) dias; 

IX – suspensão do pagamento da rubrica refe-

rente ao transporte dos estagiários que estejam 

em regime de teletrabalho; 

X – manutenção dos contratos dos serviços ter-

ceirizados, sem prejuízo da remuneração da-

queles colaboradores cuja presença esteja 

temporariamente dispensada, devendo ser ex-

cluída a parcela correspondente ao vale-trans-

porte durante o período de afastamento, sem 

prejuízo de futura redução ou supressão de 
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postos em caso de agravamento da crise eco-

nômica; 

XI - limitação da verba de pronto pagamento so-

mente para a realização de despesas extraordi-

nárias ou urgentes concernentes à aquisição de 

produtos de proteção e higienização do ambi-

ente de trabalho, como álcool gel e outros im-

prescindíveis ao restabelecimento do trabalho 

presencial, devendo a natureza da despesa ser 

comprovada no momento da prestação de con-

tas; 

XII – suspensão da contratação de cursos, se-

minários, congressos, simpósios e outras for-

mas de capacitação e treinamento, excetu-

ando-se as capacitações na modalidade EAD, 

sem custos para a Instituição e que não gerem 

aglomeração; 

 

Art. 4º. No tocante às despesas com pessoal, 

ficam estabelecidas as seguintes medidas: 

I – suspensão de nomeações para cargos de 

provimento efetivo e de livre nomeação e exo-

neração ou funções gratificadas, ressalvadas 

as reposições ou a nomeação para atender ne-

cessidade inadiável do serviço prestado du-

rante o período de contingenciamento; 

II – suspensão de promoções e remoções que 

impliquem pagamento de ajuda de custo; 

III – Suspensão dos adicionais, gratificações, 

indenizações, e demais vantagens cujo fato ge-

rador reste prejudicado em razão das medidas 

de prevenção implementadas pelos Atos Nor-

mativos n. 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2020-

GDPG/DPE/AM. 

  

Art. 5º. Todas as Diretorias e Órgãos de Exe-

cução poderão propor medidas adicionais de 

contenção de despesas, encaminhando a su-

gestão ao Gabinete do Defensor Público Geral.  

  

Art. 6º. Os casos omissos e as situações ex-

cepcionais serão decididos pelo Defensor Pú-

blico-Geral do Estado. 

 

Art. 7º. Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação, possuindo validade, em princípio, 

até 30 de abril de 2020, podendo ser prorro-

gado sucessivamente a critério do Defensor Pú-

blico-Geral, considerando-se o cenário econô-

mico e financeiro da Instituição. 

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 14 de abril de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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