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ATO NORMATIVO Nº 04/2020-GDPG/DPE/AM 

 

Dispõe sobre medidas temporárias 

para redução das possibilidades de 

transmissão do Coronavírus, 

causador da Covid-19, no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício 

das atribuições previstas no artigo 9º, da Lei Complementar n. 01 de 30 de março 

de 1990, bem como nos artigos 97-A, incisos II e III, da Lei Complementar nº 

80/1994; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de providências visando à redução das 

possibilidades de transmissão do coronavírus, preservando-se as atividades da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas,  

 

RESOLVE:  
 
Art. 1º. Este Ato dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas (DPE/AM). 

 

Art. 2º. Fica instituído provisoriamente o regime de teletrabalho para os 

membros, servidores, residentes, estagiários e demais colaboradores, pelo 

prazo inicial de 20 dias, nas seguintes hipóteses: 

I – com idade superior a 60 anos; 

II – portadores de doença cardíaca ou pulmonar; 
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III – portadores de doenças tratadas com medicamentos imunodepressores, 

quimioterápicos ou diabéticos; 

IV – transplantados; 

V – gestantes; 

§ 1º. A adesão a este regime dependerá de pedido formulado pelo membro, 

servidor ou colaborador, diretamente à Chefia Imediata ou ao Defensor Público 

Geral, no caso dos membros, juntando-se o documento médico pertinente.  

§2º. O teletrabalho, para efeitos dessa resolução, consistirá no exercício remoto 

de suas atividades funcionais durante o horário de funcionamento do órgão, 

devendo o afastado se manter disponível ao acesso via internet, telefone e 

demais mecanismos de comunicação disponíveis. 

§ 3º. As chefias imediatas fixarão as metas e atividades a serem 

desempenhadas nesse período, comunicando-se à Corregedoria Geral e ao 

Gabinete do Defensor Público-Geral, através do e-mail institucional. 

§ 4º. As audiências e demais atos judiciais que não sejam adiados e que 

dependam da presença do Defensor Público não serão atingidos por esta 

Resolução. 

 

Art. 3º. Visando a fins eminentemente preventivos, será considerado como caso 

suspeito qualquer membro, servidor, residente, estagiário e demais 

colaboradores que apresentar febre ou sintomas respiratórios, como tosse seca, 

dor de garganta, dores no corpo, dificuldade para respirar, dentre outros. 

Parágrafo único. As pessoas que se enquadrarem no caso previsto no caput 

deverão procurar imediatamente o serviço de saúde, comunicando o fato à chefia 

imediata e à Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento. 

 

Art. 4º. Membros, servidores, residentes, estagiários e demais colaboradores 

que regressarem de viagens, nacionais ou internacionais, deverão submeter-se 

ao regime de teletrabalho previsto no art. 2º, pelo prazo de 14 dias contados do 

regresso da viagem.  
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Art. 5º. De forma excepcional, não será exigido o comparecimento físico para 

perícia médica daqueles que forem diagnosticados como caso suspeito ou 

confirmado e receberem atestado médico, público ou particular. 

§ 1º. Nas hipóteses do caput deste artigo, membro, servidor, residente, estagiário 

ou colaborador deverá entrar em contato telefônico com a Diretoria Adjunta de 

Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento e enviar a cópia digital do atestado 

por e-mail. 

§ 2º. Os atestados serão homologados administrativamente. 

§ 3º. O membro, servidor, residente, estagiário e demais colaboradores que não 

apresentarem sintomas ao término do período de afastamento deverão retornar 

às suas atividades normalmente, devendo procurar nova avaliação médica se os 

sintomas persistirem. 

§4º. Caso o atestado médico não indique a impossibilidade de atividade remota 

(teletrabalho), o colaborador submeter-se-á ao regime previsto no art. 2º deste 

ato, pelo prazo de 14 dias. 

 

Art. 6º. Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as 

empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os 

meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do 

COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de sintomas de 

febre ou sintomas característicos, estando as empresas passíveis de 

responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à 

Administração Pública. 

 

Art. 7º. A Diretoria Administrativa adotará providências visando ao aumento da 

frequência de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além 

de providenciar a aquisição e instalação de dispensadores de álcool gel nas 

áreas de circulação e no acesso às salas. 
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Art. 8º. Recomenda-se a todos os membros, servidores, residentes, estagiários 

e demais colaboradores seguir atentamente as recomendações dos órgãos de 

saúde e vigilância sanitária, tais como: 

a) antes ou depois dos atendimentos, lavar as mãos até a altura do pulso com 

água, sabão, detergente, ou usar álcool gel, por pelo menos 20 (vinte) segundos; 

b) evitar o contato físico ao cumprimentar as pessoas; 

c) mesmo com as mãos limpas, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

d) ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca, com a parte interna do cotovelo; 

e) utilizar lenço descartável para a higiene nasal; e 

f) em caso de tosse, febre, dificuldades respiratórias, dores no corpo, 

congestionamento nasal e inflamação na garganta, comunicar o fato à sua chefia 

imediata e evitar sair de casa. 

 

Art. 9º. A Diretoria de Comunicação deverá organizar campanhas de 

conscientização dos riscos e das medidas de higiene necessárias para evitar o 

contágio pelo COVID-19. 

 

Art. 10. A Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento deverá 

entrar em contato com todo o membro, servidor e demais colaboradores que 

estejam usufruindo férias ou outro afastamento, eventual visita a outro país ou 

estado da federação. 

 

Art. 11. A Diretoria Administrativa poderá adotar outras providências visando a 

evitar a propagação do coronavírus causador da COVID-19, submetendo-as ao 

conhecimento do Defensor Público-Geral. 

 

Art. 12. Ficam proibidos eventos institucionais que ensejem uma aglomeração 

igual ou superior a 50 (cinquenta pessoas). 

Parágrafo único. Eventos porventura já agendados, que se enquadrem na 

descrição do caput, ficam suspensos até ulterior deliberação. 
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Art. 13. As unidades que, em razão das medidas previstas neste ato, 

experimentarem uma redução da força de trabalho presencial superior a 15% 

(quinze por cento), ficam autorizadas a limitar os atendimentos, procedendo ao 

reagendamento de assistidos caso necessário, comunicando-se esta 

providência à Corregedoria-Geral e ao Defensor Público-Geral.  

Parágrafo único. Os impactos deste ato serão considerados para fins de 

apuração das metas, conforme avaliação da Diretoria de Planejamento. 

 

Art. 14. A Defensoria Pública realizará monitoramento diário por meio do Comitê 

de Monitoramento do COVID-19, do qual fazem parte, o Defensor Público-Geral, 

a Corregedora Geral, o Chefe de Gabinete do Defensor Público-Geral, a Diretora 

Administrativa, o Diretor de Comunicação, o representante da Defensoria 

Pública Especializada em Saúde e da Associação de Defensores Públicos do 

Estado do Amazonas.  

Parágrafo único. Em caso de sinalização das autoridades sanitárias, outras 

medidas poderão ser adotadas, a critério do Defensor Público Geral. 

 

Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, tendo validade pelo 

prazo inicial de 20 (vinte) dias, prorrogáveis a critério do Defensor Público-Geral. 

 

 

Manaus, 13 de março de 2020. 

 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
 


	ATO NORMATIVO Nº 04/2020-GDPG/DPE/AM

