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RECOMENDAÇÃO Nº 015 – DPE/AM – PMA

A DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  por  meio  das

Defensoras  e  Defensores  Públicos  que  compõem  o  Polo  do  Alto  Solimões,  com

fundamento no artigo 134 da Constituição Federal,  no artigo 1° da Lei  Complementar

Federal 80/1994 e no artigo 1° da Lei Complementar Estadual nº 01/90, no exercício de suas

atribuições constitucionais e legais;

CONSIDERANDO a  declaração  da  OMS de estado  de  pandemia  em relação  ao

NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adoção  de  medidas  preventivas,  seguindo

orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, esta última através

do Decreto n° 42.061, de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO 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 coronavírus, objetivando a proteção da coletividade;

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; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que declara situação

de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas e o Decreto nº 42.100, de 23 de
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março de 2020, por meio do qual o Governo do Estado do Amazonas decretou estado de

calamidade pública,  dada a necessidade de reprogramação financeira,  à  luz da Lei  de

Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), sendo dispensado o atingimento dos resultados

fiscais e a limitação de empenho;

CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas registrou, até 05 de maio de 2020, a

marca de 8.109 (oito mil cento e nove) casos, totalizando 649 (seiscentos e quarenta e nove)

mortes confirmadas em decorrência do coronavírus; 

CONSIDERANDO que comarca de Itacoatiara registrou, até 05 de maio de 2020, a

marca de 150 (cento e cinquenta) casos, totalizando 16 (dezesseis) mortes confirmadas em

decorrência do coronavírus – com taxa de letalidade superior a 10% (dez por cento);

CONSIDERANDO as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde

e do Ministério  da Saúde,  que indicam a necessidade imperiosa de  higienização das

mãos, com água e sabão; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 079/2020 – SAAE ITACOATIARA, informando que a

inadimplência dos consumidores dos serviços de água somava a monta de R$ 1.464.374,27

(um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte

e sete centavos);

CONSIDERANDO o Ofício nº 079/2020 – SAAE ITACOATIARA, informando que o

inadimplemento teve aumento acentuado nos últimos 2 (dois) meses;
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CONSIDERANDO o Ofício nº 079/2020 – SAAE ITACOATIARA, informando que

não estão sendo realizado cortes de água nas residências com contratos inadimplentes, o

que se justifica por conta da pandemia que assola o mundo por conta do coronavírus;

CONSIDERANDO o Ofício nº 089/2020 – SAAE ITACOATIARA, informando que o

SAAE ITACOATIARA reduziu ao grau mínimo de segurança os insumos para tratamento

da água fornecida à população;

CONSIDERANDO o Ofício nº 089/2020 – SAAE ITACOATIARA, informando que,

mesmo com a redução ao patamar mínimo de segurança, os insumos serão suficientes

para tratamento de água somente até o dia 18 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO que  a  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por

objetivo  resguardar  a  saúde  e  segurança  dos  consumidores,  reconhecendo  sua

vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4ª, I, Lei nº. 8.078/1990);

CONSIDERANDO que na execução da Política Nacional das Relações de Consumo,

contará o poder público a Defensoria Pública Estadual como órgãos executores da Política

Nacional das Relações de Consumo (art. 5º, I e II, da Lei nº. 8.078/1990);

CONSIDERANDO ser direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e

segurança  contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e

serviços considerados perigosos ou nocivos e a efetiva prevenção de danos individuais,

coletivos e difusos (art. 6º, I, VI da Lei nº. 8.078/1990);
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CONSIDERANDO  que  os  serviços  colocados  no  mercado  de  consumo  não

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores (art. 8º da Lei nº. 8.078/1990);

CONSIDERANDO a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de

janeiro de 1997), que está baseada, dentre outros fundamentos, na gestão descentralizada

dos  recursos  hídricos, com  participação  do  Poder  Público, dos  usuários  e  das

comunidades (art. 1º, inciso VI);

RESOLVE:

RECOMENDAR  ao  Município  de  Itacoatiara/AM,  que

celebre  o  termo  de  parceria  necessário  para  que  o  seja

fornecido suporte ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto

de  Itacoatiara  –  SAAE,  através  do  fornecimento  dos

insumos  necessários ao  tratamento  da  água  a  ser

fornecida aos munícipes,  ou  mediante aporte financeiro

suficiente e necessário para a continuidade dos serviços

essenciais prestados pela referida Autarquia,  de modo a

manter  o  abastecimento  de  água  potável  da  cidade

enquanto perdurar a pandemia.

Concede-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam enviadas aos

endereços  eletrônicos  dpitacoatiara@gmail.com e  oswaldoneto@defensoria.am.gov.br a

ciência  da  presente  Recomendação  e  informações  sobre  as  medidas  eventualmente  já

adotadas pela municipalidade.

mailto:oswaldoneto@defensoria.am.gov.br
mailto:dpeam.altosolimoes@gmail.com
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A  ausência  de  resposta  ou  o  não  acatamento  da  presente  Recomendação

poderão ensejar a adoção de outras medidas que se façam necessárias para fazer cessar a

situação  de  risco  à  saúde  pública,  bem a  como para  a  responsabilização  dos  gestores

públicos que concorram para a omissão.

Itacoatiara, 6 de maio de 2020.

OSWALDO MACHADO NETO

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO 

BRUNO FIORIN HERNIG

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO

VINÍCIUS CEPIL COELHO

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO
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