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Manaus, Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 3/2021/DRH
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
DESIGNAR o estagiário LUCAS DE LIMA TEIXEIRA, matrícula
1000311T, a partir de 07/01/2021, exercendo suas atribuições junto a(o)
01ª Procuradoria de Justiça.

placas de identificação de salas, placas informativas e placas
direcionais, destinados ao atendimento das necessidades desta
Procuradoria Geral de Justiça, por um período estimado de 12 (doze)
meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e
Anexos, conforme resultado do Pregão Eletrônico de referência. As
especificações constantes do respectivo Processo, assim como os
termos da proposta de preços, integram o presente registro,
independentemente de transcrição. O contrato, ou instrumento hábil
que vier a substitui-lo, na forma do art. 62, caput e § 4°, todos da Lei n.°
8.666/93, indicará o(s) local(is) de entrega dos produtos. O presente
registro terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
publicação na Imprensa Oficial.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2021.CPL.0577784.2019.025750
Manaus (Am.), 15 de janeiro de 2021
FORNECEDORA: ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO
LTDA., incrita no CNPJ N.º 14.711.258/0001-00

IAMARA CAVALCANTE ANTUNES
Chefa da Divisão de Recursos Humanos

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ATO Nº 009/2021/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XV, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ,
Promotor de Justiça de Entrância Final, para exercer o cargo em
comissão de Secretário-Geral do Ministério Público, símbolo MP-3, a
contar de 14.01.2021.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 14 de janeiro de 2021.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
2.2021.CPL.0577787.2019.025750
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
2.2021.CPL.0577784.2019.025750 - DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 4.019/2020-CPL/MP/PGJ – SRP
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS.

Item 1
Descrição: Placa de Identificação, no seguinte formato: a) Círculo em
PVC + Adesivo impresso 4 cores (Ø80 x 3mm); b) Placa em ACM +
Adesivo preto e Dourado (286 x 126 x 4 mm); c) Placa em PVC
vermelho (266 x 115 x 3 mm); d) Fita Dupla face para fixação no local;
e) Arte-final a cargo do fornecedor, conforme orientação gráfica e
aprovação do MP-AM.
Quantidade/Unidade: 500 (quinhentas) unidades.
Valor Unitário: R$ 24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos).
Item 2
Descrição: Placa Tátil gravada em Braille, no seguinte formato: a) Placa
de acrílico transparente de 230 x 150 x 4 mm; b) Inscrições em relevo
de Poliestireno Branco 0.8 a 1 mm de Espessura; c) Transcrição das
informações contidas em Braille Alto Relevo; d) Adesivo impresso
colado no verso do acrílico; e) Fita Dupla face para fixação no local; f)
Arte-final a cargo do fornecedor, conforme orientação gráfica e
aprovação do MP-AM.
Quantidade/Unidade: 500 (quinhentas) unidades.
Valor Unitário: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).
Item 3
Descrição: Placa Informativa, no seguinte formato: a) Círculo PVC +
adesivo impresso 4 cores (10 cm diâmetro X 3mm); b) Placa de ACM +
adesivo preto, dourado e vermelho (110,5 cm X 49 cm x 4 mm ); c)
Placa em PVC vermelho (10,5 cm X 45,7 cm); d) Fita dupla face para
fixação; e) Arte-final a cargo do fornecedor, conforme orientação gráfica
e aprovação do MP-AM.
Quantidade/Unidade: 100 (cem) unidades.
Valor Unitário: R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa
centavos)
Item 4
Descrição: Placa Direcional, no seguinte formato: a) Círculo PVC +
adesivo impresso 4 cores (10 cm diâmetro X 3mm); b) Placa de ACM +
adesivo preto, dourado e vermelho (41 cm X 95,5 cm x 4 mm)

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2021, no Órgão Gerenciador, são
registrados os preços da empresa ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL
PUBLICITÁRIO LTDA., incrita no CNPJ N.º 14.711.258/0001-00, para
os Itens 1, 2, 3 e 4, conforme detalhado abaixo, para formação de
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Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
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Placa em PVC vermelho (10,5 x 89 cm); c) Fixação na laje – gancho
parafusado + arame; d) Arte-final a cargo do fornecedor, conforme
orientação gráfica e aprovação do MP-AM.
Quantidade/Unidade: 100 (cem) unidades.
Valor Unitário: R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta
centavos).
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CONSIDERANDO o teor do Procedimento Prepatatório nº.
06.2020.00000224-0, instaurado objetivando verificar o cumprimento,
pela rede municipal de ensino, das disposições contidas na Resolução
nº. 003, de 23.03.2020, do Conselho Municipal de Educação, referente
à realização de aulas não presenciais no período de pandemia da
COVID-19, nos termos da Portaria nº 0008/2020/55ªPRODHED;

DA FISCALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
O Ordenador de Despesas delega competência a(o) servidor(a)
responsável pelo SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
PATRIMONIAL – SCMP da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,
para solicitar a aquisição do objeto ora registrado e fiscalizar a
execução das atas de registro de preços aqui mencionadas.
GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO que, como último ato ministerial efetivado por esta
Especializada, insta destacar a realização de audiência junto a
representantes da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, na data
de 26 de outubro de 2020 (fls. 261-270 dos autos), oportunidade na
qual foram esclarecidas várias medidas adotadas pelo Poder Público no
âmbito das unidades de ensino, considerando o cenário fático
excepcional vivenciado pela municipalidade;
CONSIDERANDO entender este Órgão Ministerial persistir justa causa
para a continuidade investigatória da presente demanda nesta
Promotoria, por estar inserido em um contexto de excepcionalidade
vivido pelo município, requer que diligências cíclicas sejam prestadas
pelos órgãos públicos, cenário esse que traduz a necessidade de que
informações continuamente sejam encaminhadas a este Parquet;

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
AVISO
(EM ANEXO)

CONSIDERANDO que, in casu, não obstante as medidas até então
adotadas por parte do Poder Público, certo é que ainda chegam a este
Órgão Ministerial denúncias quanto a não execução de aulas remotas
em unidades de ensino escolares municipais, sendo todas acostadas
ao presente procedimento;

AVISO
EXTRATO DE DECISÃO
Processo nº 157.2020.000047
1ª Promotoria de Justiça de Lábrea
Data da Instauração: 03 de dezembro de 2020.
Noticiante: João Roberto da Silva
Objeto: Eleições 1º Turno.
Decisão: Diante do exposto, determino o arquivamento da Notícia de
Fato, com fulcro no art. 23-A, da Resolução 006-2015 do CSMPAM.
Promotor de Justiça: Sylvio Henrique Lorena Duque Estrada

PORTARIA Nº 0001/2021/55ªPRODHED

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo para a instrução do
Procedimento Prepatatório nº. 06.2020.00000224-0;
RESOLVE
Converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, nos termos
do art. 26, § 3º c/ 31, da Resolução nº 006.2015-CSMP, objetivando
verificar o cumprimento, pela rede municipal de ensino, das disposições
contidas na Resolução nº. 003, de 23.03.2020, do Conselho Municipal
de Educação, referente à realização de aulas não presenciais no
período de pandemia da COVID-19.
Determinar:

Nº MP: Procedimento Preparatório 06.2020.00000224-0
Assunto: Ensino Fundamental e Médio

I – O registro do presente Inquérito Civil, na forma da Resolução nº
006.2015-CSMP, nomeando-se para tanto o(a) servidor(a) agente de
apoio desta Especializada para secretariar os trabalhos;

Manaus, 17 de dezembro de 2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por
intermédio da Promotora de Justiça infra-assinada, em exercício nesta
55ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa dos
Direitos Humanos à Educação, no exercício de suas atribuições, com
fundamento no Art. 129, inciso III da Constituição Federal, Art. 8º, § 1º,
da Lei 7.347/85, Art. 26, § 1º, da Lei 8.625/93 c/c Art. 67 e seu
parágrafo único da Lei Complementar nº 011/93;

II – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Manaus, 11 de janeiro de 2021

DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA
Promotora de Justiça

CONSIDERANDO que é função institucional e dever do Ministério
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos (Art. 129, inciso III);
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por esta Promotoria
de Justiça Especializada, a defesa dos interesses e direitos humanos à
educação bem como a fiscalização dos sistemas estaduais e municipais
de ensino, zelando pelo atendimento educacional dentro dos
parâmetros legais (Artigo 4º do Ato PGJ nº 16/2015);

PORTARIA Nº 0002/2021/81ªPJ
(EM ANEXO)

PORTARIA Nº 0003/2021/81ªPJ
CONSIDERANDO o disposto no art. 127 da Constituição Federal, que
assevera ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis;
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Prefeitura de Humaitá no processo de dispensa de licitação n.
612/2020;

PORTARIA Nº 0004/2021/81ªPJ
(EM ANEXO)

2.2. CONSIDERANDO o esgotamento do prazo deste feito e a
impossibilidade de prorrogação;

PORTARIA Nº 0005/2021/81ªPJ

3. CONCLUSÃO

(EM ANEXO)

Resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o
seguinte objeto: “apurar ato de improbidade administrativa, em tese,
causadora de lesão ao erário que enseja malbaratamento dos bens do
Município de Humaitá decorrente da compra de Equipamentos de
Proteção Individual no processo administrativo de dispensa de licitação
n. 612/2020”.

PORTARIA Nº 0006/2021/81ªPJ
(EM ANEXO)

4. DETERMINAÇÕES
PORTARIA DE PROMOTORIA Nº 2021/0000001702
Determina-se as seguintes providências:

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
DE INQUÉRITO CIVIL

4.1. publique-se a presente portaria no Diário Oficial deste Ministério
Público do Estado do Amazonas, nos termos do artigo 31, inciso V, da
Resolução n. 06/2015/CSMP;
4.2. cumpra-se o despacho de fls. 157.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da
Promotoria de Justiça de Lábrea/AM, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei Orgânica
Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº 11/93;

Humaitá/AM, 15 de janeiro de 2021.
Assinatura digital
RODRIGO NICOLETTI
Promotor de Justiça

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, conforme art. 127, caput, da
Constituição Federal e art. 1º da Lei Complementar Estadual nº
11/1993;
1.2. CONSIDERANDO as Resoluções nº 23/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público e nº 06/2015 do Conselho Superior do Ministério
Público, que disciplinam a instauração e tramitação do Inquérito Civil;
1.3. CONSIDERANDO que, por expressa disposição do artigo 129,
inciso III, da Constituição Federal e do artigo 25, inciso IV, alínea a, da
Lei nº 8.625/1993, cabe ao Ministério Público a promoção de inquérito
civil e ação civil pública para a proteção, prevenção e reparação de
qualquer dano que envolva interesses difusos, coletivos ou individuais
indisponíveis;
1.4. CONSIDERANDO o que dispõe a Lei n. 8.429/1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências;
1.5. CONSIDERANDO constituir ato de improbidade a conduta
causadora de lesão ao erário que enseja perda de patrimônio, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades administrativas, em especial, frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-los indevidamente, conforme prevê o artigo 10,
inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa;
2. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
2.1. CONSIDERANDO a Notícia de Fato n. 162.2020.000042
instaurada para apurar os indícios de atos de improbidade
administrativa decorrentes da compra direta realizada pela
2021.01.15 17:09:40 -04'00'
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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2021
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAZONAS
PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). ENEM
2020.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÕES
SANITÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
EM
SEGURANÇA.
DESIGUALDADES
EDUCACIONAIS
NO
PAÍS.
DECISÃO
NACIONAL. ISONOMIA. SUSPENSÃO DO
TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS
NO
ESTADO.
SUPERVENIÊNCIA
DO
INTERESSE LOCAL QUANTO ÀS MEDIDAS DE
CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO NOVO
CORONAVÍRUS
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, presentada pela
Defensora Pública que a esta subscreve, com fundamento no artigo 134 da Constituição
da República, artigo 1° da Lei Complementar Federal nº 80/1994, artigo 1° da Lei
Complementar Estadual nº 01/90 e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, por meio dos Promotoras de Justiça da Comarca de Maués e Boa Vista
dos Ramos/AM, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com
fundamento nos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal, e as disposições da
Lei Orgânica Nacional nº. 8.625/93 e da lei Complementar Estadual nº. 11/93;
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), nos termos da Portaria nº 188 do Ministério da Saúde,
de 3 de fevereiro de 2020 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, objetivando a proteção da
coletividade;
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia da COVID-19, doença causada pelo
novo coronavírus (Sars-Cov-2) e a decretação de Estado de Emergência e de
Calamidade Pública no Amazonas (Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020 e
Decreto nº 42.106, de 24 de março de 2020);
CONSIDERANDO o dever de atender aos protocolos de saúde implementados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS) e a
necessidade de prevenir a proliferação massiva do vírus no território amazonense;
CONSIDERANDO que o recente Decreto Estadual nº 43.269 de 2021
promoveu a repristinação do Decreto Estadual nº 43.234, dispondo sobre novas
1
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medidas restritivas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, em virtude
da extrema gravidade do cenário epidemiológico no estado do Amazonas, mormente o
número elevado de casos positivos e de óbitos decorrentes da COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual citado, em virtude da necessidade
de estabelecer novas medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19,
suspendeu, no período de 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, o
funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais, a
fim de buscar uma melhoria dos indicadores técnicos referentes à transmissibilidade
do vírus e de internações na rede pública e privada de saúde;
CONSIDERANDO que, pelo Plano Executivo de Contigência Estadual para o
Recrudescimento da Infecção Humana pelo novo coronavírus, ante o aumento
vertiginoso das contaminações, a Fase 4 foi antecipada, com a determinação da
reabertura de leitos clínicos e de UTI na rede pública de saúde e a reestruturação de
demais hospitais para receber pacientes com a Covid-19 (ver link da notícia);
CONSIDERANDO que a Fundação de Vigilância em Saúde declarou que o
Estado do Amazonas nunca esteve em posição de contaminação residual, situação
comprovada pelo elevado e contínuo número de casos de pessoas contaminadas pelo
SARS-CoV-2, identificado a partir de setembro de 2020;
CONSIDERANDO que o Boletim Epidemiológico de 11.01.2021 indica que, no
Estado do Amazonas, há 216.112 casos confirmados, sendo 89.999 de Manaus
(41,64%) e 126.113 do interior do estado (58,36%) 1;
CONSIDERANDO que, ainda segundo o aludido Boletim Epidemiológico, em
toda a rede de assistência à saúde do Estado, os casos confirmados de COVID-19 no
Amazonas, havia, em 11.01.2021, 1.391 pacientes internados, sendo 905 em leitos
(365 na rede privada e 540 na rede pública), 465 em UTI (167 na rede privada e 298
na rede pública) e 21 em sala vermelha (estrutura voltada à assistência temporária
para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a
outros pontos da rede de atenção à saúde);
CONSIDERANDO a declaração da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS)
indicando que o Estado do Amazonas entrou na f ase roxa2 da pandemia, que
representa alto risco;
CONSIDERANDO que o segundo pico da COVID-19 no Estado do Amazonas
está sendo vivenciado nos dias atuais, e que as últimas notícias indicam números de

1 Disponível em http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4361

2 Disponível em https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/04/amazonas-entra-nafase-roxa-da-pandemia-e-fvs-aponta-alto-risco.ghtml , consultado em 08/01/21.
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contaminação, internação e mortes 34 ainda maiores que aqueles registrados no primeiro
auge da doença;
CONSIDERANDO as notícias veiculadas acerca de novos recordes diários no
números de sepultamentos em Manaus, sendo registrado, em mais recente
levantamento, o número de 116 enterros, dentre os quais, 85 tiveram como causa
declarada de óbito a COVID-195;
CONSIDERANDO a decisão6 do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu
autonomia de Estados e Municípios 7 para adotarem as medidas que entenderem
pertinentes no sentido de medidas preventivas e restritivas de enfrentamento à
pandemia;
CONSIDERANDO que o art. 24, XII, da Constituição Federal confere
competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre proteção e defesa
da saúde, situação em que se insere o Decreto n. 43.234, de 23 de dezembro de 202,
cabendo aos Municípios tão somente suplementar essa norma de contenção de
aglomeração social, mas nunca negar sua vigência e eficácia, prevalecendo sempre a
norma mais protetiva à saúde;
CONSIDERANDO que o recrudescimento da política de combate ao
coronavírus exige dos entes públicos a máxima cooperação, em especial no Estado
do Amazonas, em que o Hospital de Referência para alta complexidade para tratar
pacientes com COVID-19, está localizado na cidade de Manaus e atende todos os
pacientes transferidos dos municípios da vastidão do nosso território estadual;
CONSIDERANDO as notícias recentes veiculadas em jornal de circulação
nacional8, que indicam a proximidade de um colapso no sistema de saúde público e
privado da capital do Estado;
3 Disponível em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/05/covidmanaus-fase-roxa-novas-medidas-de-combate-a-doenca.htm , consultado em 08/01/21.
4 Disponível

em

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/06/covid-no-amazonas-

novo-surto-lota-hospitais-cemiterios-e-fecha-comercio-mais-uma-vez.ghtml , consultado
em 08/01/21.
5 Disponível em https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/12/manaus-volta-a-bater-

recorde-de-enterros-diarios-e-registra-166-sepultamentos.ghtml consultado em 13/01/2021
6 Disponívelem http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6341.pdf,
consultado em 08/01/21.

7 Disponível em
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=1 , consultado
em 08/01/21.
8 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/lotados-de-pacientescom-covid-19-hospitais-particulares-pressionam-rede-publica-em-manaus.shtml , consultado em
08/01/21.
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CONSIDERANDO o recente estudo divulgado pela FIOCRUZ, em 23 de
dezembro de 2020, atestando que a reinfecção é possível e pode ser ainda mais
grave, especialmente nos casos de primeira infecção branda ou assintomática9;
CONSIDERANDO que as cidades do interior do Amazonas não dispõem de
leitos de UTI e que o agravamento na saúde de cidadãs e cidadãos, em cenário de
grande ocupação hospitalar na cidade de Manaus-AM, poderá representar a perda do
direito de lutar pela própria vida por ausência de recursos hospitalares;
CONSIDERANDO que, por meio do Decreto nº 43.272, de 6 de janeiro de
2021, voltou a ser declarado Estado de Calamidade Pública, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) e suas
repercussões nas finanças públicas do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o princípio da autotutela, segundo o qual a administração
pode revogar ou retificar os seus atos quando inconvenientes ou inoportunos;
CONSIDERANDO que, como é sabido, é de grande relevância a cooperação
do ente público local com as normas estaduais e até federais de combate à
proliferação da COVID-19, diante da maior reverência da população com a autoridade
do gestor municipal, bem como da maior capacidade de alcance dos agentes locais de
fiscalização;
CONSIDERANDO que, na data de 13 de janeiro de 2021, o hospital de
referência para tratamento da COVID-19 em Maués, Unidade Mista de Maués (Hospital
Dona Mundiquinha), contava com a preocupante marca de 9 (nove) pacientes
internados em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) –positivados
para a COVID-19, bem como 57 pessoas em isolamento domiciliar;
CONSIDERANDO que, na data de 12 de janeiro de 2021, o Município de Boa
Vista do Ramos atingiu a marca de 627 (casos confirmados de COVID 19) e 09 óbitos
por essa doença, dos quais 04 (quatro) óbitos ocorreram somente nos 13 dias de janeiro
de 2021 (maior número percentual desde o início da pandemia);
CONSIDERANDO que o Município de Boa Vista do Ramos conta apenas com
o Hospital Clovis Negreiros, sem UTI e apenas 08 leitos disponíveis e que no dia
12/01/2021 havia 06 pessoas internadas, bem como há na cidade 24 (vinte e quatro)
pessoas em monitoramento;
CONSIDERANDO que diante da escalada de casos confirmados do novo
coronavírus no Brasil e no Estado do Amazonas, bem como do aumento de
internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além da recomendação
9 Disponível
em https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-da-fiocruz-reforca-quereinfeccao-e-possivel-e-pode-ser-grave,70003561880 , consultado em 08/01/21.
4

ANEXOS - AVISO

ANEXOS - AVISO

de sanitaristas de que a redução do contato social é medida efetiva para reduzir a
contaminação, governadores e prefeitos têm adotado medidas para restringir a
circulação de pessoas;
CONSIDERANDO que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está com
aplicação prevista para os próximos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, sendo certo que
Maués e Boa Vista dos Ramos, estão entre os municípios elencados como sede de
realização das provas;
CONSIDERANDO que os estudantes do país tem no ENEM a porta de
entrada para ingressar em Instituições de Ensino Superior Públicas e Privadas 10;
CONSIDERANDO que, por meio do Decreto nº 43.277, de 12 de janeiro de
2021, os serviços de transporte fluvial e rodoviário intermunicipal de passageiros,
ficando permitido o transporte de cargas, o que gerará dificuldade de locomoção;
CONSIDERANDO que a isonomia é uma garantia constitucionalmente prevista
(artigo 5º, caput, CRFB/88) e que as autoridades públicas devem, enquanto objetivo
fundamental, implementá-la na perspectiva da igualdade material, reduzindo as
desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CRFB/88);
CONSIDERANDO que, como é sabido, a pandemia da COVID-19 acentuou as
desigualdades regionalmente já estabelecidas, colocando os estudantes do Estado do
Amazonas, especialmente do interior, em grave situação de vulnerabilidade;
CONSIDERANDO que os Municípios de Maués (Decreto nº 025/2021-SMAP)
e de Boa Vista do Ramos (Decreto nº 002/2021) possuem medidas de restrição de
circulação de pessoas e decretação de Estado de Emergência na Saúde Pública;
CONSIDERANDO que o Poder Executivo da capital do Estado já noticiou, em
13/01/2021, que as escolas municipais não serão liberadas para a realização do
ENEM11;
CONSIDERANDO o teor da decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública
nº 5006658-65.2020.4.03.610012, em trâmite na 12ª Vara Cível Federal de São Paulo,
com abrangência em todo o território nacional, no sentido de que:
10 Disponível em https://enem.inep.gov.br/antes
11 Disponível em https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/01/13/prefeitura-de-manaus-

diz-que-nao-ira-liberar-escolas-municipais-para-realizacao-do-enem.ghtml acessado em 13/01/2021
12 Trata-se de ação civil pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da UNIÃO
FEDERAL e do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
(INEP) objetivando provimento jurisdicional no sentido de que (a) seja determinado aos réus que
estendam o prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do ENEM e para a justificativa de
ausência do ENEM 2019 por, no mínimo, mais quinze dias; e (b) seja determinado aos réus a
adequação do calendário e do cronograma do ENEM à realidade do atual ano letivo, seja a partir de
uma comissão, seja via consulta.
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“(...) neste momento a pandemia não tem seus efeitos uniformes em
todo o território nacional, podendo ser mais impactante em uma ou
outra região, em um ou outro município.
Conforme anexado pela União e pelo INEP, há uma lista de inscritos
por município, de modo que não se imagina que há uma realidade
comum que pode ser aplicada a todos os municípios indistintamente.
A situação da pandemia em uma cidade pode ser mais ou menos
grave do que em outra e as peculiaridades
regionais ou
municipais devem ser analisadas caso a caso, cabendo a decisão
às autoridades sanitárias locais, que podem e devem interferir
na aplicação das provas do ENEM se nessas localizações
específicas sua realização implicar em um risco efetivo de
aumento de casos da Covid-19.
Se o risco maior de contágio em determinado município ou
localidade venha a justificar eventuais restrições mais severas de
mobilidade social ou mesmo de “lockdown” por parte das
autoridades sanitárias locais ou regionais, que impeçam a realização
de provas, ficará o INEP obrigado à reaplicação do exame diante
da situação específica.
(...)
Portanto, a despeito das alegações da autora e dos demais
interessados, entendo que as medidas adotadas pelo INEP para
neutralizar ou minimizar o contágio pelo coronavírus são adequadas
para viabilizar a realização das provas nas datas previstas, sem deixar
de confiar na responsabilidade do cuidado individual de cada
participante e nas autoridades sanitárias locais que definirão a
necessidade de restrição de circulação de pessoas, caso
necessário13.
RESOLVEM RECOMENDAR AOS MUNICÍPIOS DE MAUÉS (na pessoa do
Excelentíssimo Senhor Prefeito CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR) e BOA
VISTA DO RAMOS (na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito ERALDO
TRINDADE DA SILVA):
a) DETERMINEM a suspensão da aplicação da prova do ENEM, impedindo a
sua realização, prevista para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, em seus
territórios, tendo em conta que, conforme decisão na Ação Civil Pública nº
5006658- 65.2020.4.03.6100, o risco maior de contágio em determinado
município, tendo servido como argumento para restrições mais severas de
circulação de pessoas por parte das autoridades sanitárias locais, justifica o
impedimento da realização de provas, ficando o INEP obrigado à reaplicação
do exame diante de cada situação específica;
b) PROMOVAM ampla divulgação do eventual decreto de suspensão da
13 Decisão exarada no bojo da Ação Civil Pública nº 5006658-65.2020.4.03.6100, em trâmite na 12ª

Vara Cível Federal de São Paulo, pela Excelentíssima Senhora Juíza Federal Marisa Claudia
Gonçalves Cucio – ID. 43987346.
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aplicação da prova do ENEM nas mídias próprias do Poder Público, bem
como mediante solicitação de cooperação junto às rádios e demais veículos
de imprensa;
EXPEÇA-SE ofício aos destinatários (MUNICÍPIO DE MAUÉS e MUNICÍPIO
DE BOA VISTA DO RAMOS), encaminhando esta recomendação, para que dela
tomem ciência e informem se as medidas recomendadas serão acatadas, requisitandose a resposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (dada a urgência da questão), com
as
medidas
providenciadas,
para
o
endereço
eletrônico:
defensoria.maues@gmail.com;
Registre-se, no ofício de encaminhamento, que, em caso de não acatamento
desta Recomendação, serão adotadas as medidas legais necessárias, inclusive o
ajuizamento de AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Maués/AM, 13 de janeiro de 2021.

MIRELLA LEAL CABRAL MACIEL
Defensora Pública

SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA
Promotor de Justiça

LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA
Promotora de Justiça
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81 ª Promotoria de Justiça de Manaus
PORTARIA Nº 0002/2021/SiaPJ

O Ministério Público do Estado do
Amazonas, através da 81 ª Promotoria de
Justiça Especializada na Proteção e Defesa
dos Direitos do Consumidor, por sua
Promotora de Justiça titular, no exercício de
suas funções institucionais, nos termos do
art. 129, III, da Constituição da República, do
art. 4. 0 , inciso I, da Lei Complementar
Estadual 011/1993 e do art. 45 da Resolução
n.º 006/2015-CSMP, bem como;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 5. 0 , inciso XXXII, e do artigo 170, inciso V,
ambos da Constituição Federal, a defesa do consumidor é direito e garantia fundamental
do cidadão;
CONSIDERANDO que dentre as inúmeras atribuições outorgadas ao Ministério Público
pela Constituição Federal, destaca-se a defesa dos interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos, com mais ênfase nas relações de consumo, onde a supremacia
do poder econômico dos fornecedores de produtos e serviços se sobrepõe com nitidez à
fragilidade dos consumidores;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de
notificações, recomendações, requisição de documentos e informações, celebração de
TAC, pressupõem a existência de um procedimento administrativo e regularmente
instaurado, consoante dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como
o artigo 26, inciso I, da Lei n.º 8.625/93;
CONSIDERANDO que o artigo 14, caput, do CDC (Lei n.º 8.078/90), estabelece a
responsabilidade do fornecedor público ou privado (art. 3°), independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos;
CONSIDERANDO que o artigo 39 do CDC (Lei n.º 8.078/90), prescreve ser vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: recusar atendimento
às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e,
ainda, de conformidade com os usos e costumes (II); exigir do consumidor vantagem
Av. Cel. Teixeira, 7995, Nova Esperança, Manaus-AM - CEP 69037-473 Telefone: (92)
3655-0500, E-mail: 81 promotoria.mao@mpam.mp.br
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manifestamente excessiva (inciso V) e elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços (inciso x);

CONSIDERANDO que a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656 e 1998), prevê no
seu artigo 12, inciso II, alínea e, a cobertura para remoção do paciente para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro;
CONSIDERANDO que a Resolução Normativa
ANS, n.º 259 de 2011,
regulamenta a questão do custeio de tratamento em outra localidade do
território nacional, nos termos dos artigos 1º e 4º, onde este assevera que não
sendo possível o atendimento no mesmo município ou em município limítrofes,
por prestador integrante ou não da rede assistencial, a Operadora do plano de
saúde deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a
realizar o devido atendimento em outra localidade do território nacional;
CONSIDERANDO a situação atual causada pela Pandemia do novo
Coronavírus, e nesse contexto são necessárias medidas preventivas visando
resguardar os direitos dos consumidores em face dos fornecedores de bens e
serviços, tais como: o atendimento das suas necessidades, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, além disso, há o reconhecimento legal da vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo (Código de Defesa do Consumidor, art.
4º);
CONSIDERANDO, ainda, que no dia 02.01.21, a justiça estadual prolatou decisão
liminar no processo n.º 06000056-61.2021.8.04.0001 para que o Estado adotasse
providências urgentes para o enfrentamento do Covid-19, em cumprimento
dessa decisão o Governo do Estado editou o Decreto n.º 43.269 de 04.01.21,
restabelecendo a vigência do Decreto n.º 43.234 de 23.12.20, que dispõe sobre o
estabelecimento de novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo Coronavírus, isso por conta dos crescentes índices
de contaminação, internação e óbitos ocorridos no mês de novembro e
dezembro de 2020 e no início de 2021;
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CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo - PA é adequado ao
acompanhamento do cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta,
acompanhar e fiscalizar politicas pública e instituições, apurar fatos que enseje a tutela de
interesses individuais indisponíveis e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito
civil (art. 45, I a IV, da Resolução nº 006/15 do CSMP/AM e art. 8º da Resolução n.º
174/2017 do CNMP);
RESOLVE:
I - instaurar o presente Procedimento Administrativo, em face dos hospitais particulares e
Operadoras de plano de saúde.
OBJETIVO:
Acompanhar e fiscalizar a suspensão de atendimento e internações pelos hospitais
privados, bem como a transferência de pacientes para os hospitais do SUS e o
cumprimento da Lei 9.656 de 1998 (Lei do Plano de Saúde) e a RN-ANS 259 de 2011,
referente à transferência de pacientes para outras localidades do território nacional, com
amparo no artigo 39 e artigo 14, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º
8.078/90) e responsabilizar os investigados, no que tange à prática abusiva e defeito do
serviço.
Ao passo em que DETERMINO:
1. A autuação deste PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO;
2. A nomeação, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, do servidor Steven
Castro Conte - Agente de apoio Administrativo;
3. Expeça-se Recomendações aos hospitais privados e as Operadoras de plano de saúde,
no tocante a suspensão de atendimento e internações, assim como sobre transferência
ou remoção de pacientes para o SUS e outras localidades do território nacional, nos
termos da Lei n.º 9.656 de 1988 e da RN-ANS n.º 259 de 2011;
4. O envio de Extrato da presente Portaria, em arquivo formato PDF, ao e-mail dompe@
mp.am.gov.br, para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas (DOMPE/AM), que pode ser acessado pelo endereço
http ://serviços.mp.am.gov.br/diario/. ;e
5. Publique-se. Cumpra-se.

Manaus/AM., 15/01/2021
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Sheyla Andrade dos Santos
Promotor de Justiça
Titular da 81 ª PRODECON
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