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RECOMENDAÇÃO Nº 013/2.020 – POLO DO MÉDIO AMAZONAS 

 

Recomenda ao município de Itapiranga-AM a tomada de 

medidas a fim de garantir a prestação de serviço bancário sem 

a ocorrência de aglomeração de pessoas e potencial 

proliferação do COVID-19. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio dos Defensores Públicos 

que compõem o Polo do Médio Amazonas, com fundamento no Art. 134 da Constituição Federal, no Art. 1° 

da Lei Complementar Federal 80/1.994 e no Art. 1° da Lei Complementar Estadual nº 01/1.990; 

 

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

causador da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, 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 2.020;  

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 115, de 18 de março de 2.020, em que foi decretada situação de 

emergência no município de Itapiranga-AM, prorrogado pelos Decretos nº 118, de 31 de Março de 2.020, nº 

135, de 15 de abril de 2.020, e nº 140, de 30 de abril de 2.020; 

 

CONSIDERANDO que a atividade bancária é definida pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2.020, como serviço essencial e, de igual modo, o Decreto Estadual nº 42.061/2.020, em seu Art. 

1º, reconhece a essencialidade da atividade bancária; 
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CONSIDERANDO que a Caixa Econômica Federal é instituição bancária encarregada de 

pagamento de benefícios assistenciais governamentais, e prestadora de serviço público essencial autorizada 

a operacionalizar e pagar o auxílio emergencial, conforme a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2.020; 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas registrou, em 12/05/2.020, a marca de 12.919 (doze 

mil novecentos e dezenove) casos confirmados de COVID-191 e que o município de Itapiranga-AM, segundo 

Boletim atualizado na data de 13 de maio (terça-feira), caminha em crescente escalada, superando a marca 

dos 51 casos de COVID-19 (13 novos casos nas últimas 24h), contando ainda com 68 (sessenta e oito) 

suspeitos e 2 (duas) mortes registradas 2 , com o sistema de saúde da cidade de Manaus/AM (alta 

complexidade) em iminente colapso; 

 

CONSIDERANDO que a subnotificação (casos de pessoas contaminadas os quais são 

desconhecidos por ausência de testagem em massa da população) é um dos óbices às ações de contenção, 

ao estabelecimento de novos protocolos coordenados e à construção de dados sobre a evolução da 

pandemia no interior do estado do Amazonas; 

 

CONSIDERANDO que, como sabido, existe um elevado número de subnotificação 3 , e que, 

segundo estudos científicos, o número real de casos de pessoas contaminadas com a COVID-19 deve ser 15 

vezes maior do que o número de casos notificados; 

                                                        
1  https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/11/amazonas-registra-320-novos-casos-de-covid-19-e-

total-de-infectados-chega-12919.ghtml Acesso em 12/05/2.020. 

2    
3    Estudo da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB) estima que número de infectados 

pela COVID-19 pode ser 15 vezes maior do que o registrado. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/opiniao/subnotificacao-faz-com-que-dados-oficiais-nao-retratem-realidade-24392797  

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/11/amazonas-registra-320-novos-casos-de-covid-19-e-total-de-infectados-chega-12919.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/11/amazonas-registra-320-novos-casos-de-covid-19-e-total-de-infectados-chega-12919.ghtml
https://oglobo.globo.com/opiniao/subnotificacao-faz-com-que-dados-oficiais-nao-retratem-realidade-24392797
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CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações de pessoas a fim de evitar ou reduzir 

os índices de transmissão do COVID-19 e reduzir o seu impacto no sistema de saúde público, como política 

sanitária fomentada pelos entes políticos; 

 

CONSIDERANDO que a cidade de Itapiranga-AM não possui agência bancária ou caixa eletrônico 

da Caixa Econômica Federal, nem Lotéricas ou Correspondente Caixa Aqui, sendo que seus moradores 

dirigiam-se a cidade próximas para recebimento de seus benefícios e demais serviços bancários; 

 

CONSIDERANDO que os moradores de Itapiranga permaneceram sem os serviços da Caixa 

Econômica Federal por período superior a um mês, em razão do Decreto nº 119, de 02 de abril de 2.020, que 

suspendeu o transporte intermunicipal de passageiros tanto fluvial quanto terrestre à cidade de Itapiranga, 

proibindo o acesso a outras cidades e ocasionando demanda reprimida; 

 

CONSIDERANDO que, conforme dados do Ministério da Cidadania e Desenvolvimento Social4, 

apenas a título de beneficiários do bolsa família, são 1.591 famílias beneficiadas no mês de abril de 2.020, 

aproximadamente 59% da população total do município; 

 

CONSIDERANDO que, conforme dados do Ministério da Cidadania e Desenvolvimento Social5, o 

município tem 2.573 famílias inscritas no CadÚnico, sendo que nem todas recebem bolsa família, mas 

poderão receber o auxílio emergencial do Governo Federal, sem contar os trabalhadores informais que não 

figuram neste cadastro e que também receberão o benefício temporário; 

 

CONSIDERANDO a informação acerca da autorização de Correspondente Caixa Aqui na cidade 

de Itapiranga-AM, com funcionamento a partir da segunda quinzena do mês de maio, por intermédio da Loja 

Grécia Magazine, nome empresarial A YROSHIMA DE S. TATIKAWA, que, entretanto, em razão de se tratar 

de empresa privada em exercício de atividade bancária segurada, está permitida a somente disponibilizar 

baixo valor para operações diárias; 

                                                        
4  https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/index.html 
5  https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/index.html 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/index.html
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/index.html
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CONSIDERANDO a importância da utilização do instrumento da recomendação pela Defensoria 

Pública sempre que houver a constatação ou a possibilidade de violações de direitos de vulneráveis, 

conforme se depreende da análise do Art. 134 da Constituição de 1.988; 

 

CONSIDERANDO que o Art. 4º, incisos II e X, da LC 80/1.994, aponta que são funções 

institucionais da Defensoria Pública a promoção prioritária da solução extrajudicial de conflitos, bem como a 

realização da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados; 

 

RECOMENDA: 

 

Art. 1º - Ao município de Itapiranga que, a partir das lista de beneficiários do bolsa família e de 

inseridos no Cadastro Único - CadÚnico, além de outras provenientes da Secretaria de Assistência Social, 

elabore e coordene um calendário para o recebimento dos benefícios junto ao Correspondente Caixa Aqui, 

evitando-se aglomeração de pessoas nos primeiros dias de atendimento.  

 

Art. 2º - Que o município de Itapiranga adote, na elaboração do calendário, critérios estritamente 

objetivos (v.g., ordem alfabética, idade do beneficiário, dentre outros), a fim de que não se comprometa a 

lisura da listagem. 

 

Art. 3º - Que o município de Itapiranga observe, na elaboração do calendário, a prioridade legal, 

dando-se preferência, nos primeiros dias, ao atendimento de pessoas maiores de 60 (sessenta) anos e 

pessoas com deficiência, dentre outros. 

 

Art. 4º - Que o município de Itapiranga, após definição do calendário, promova a sua ampla 

divulgação, a fim de garantir a efetividade da medida, por todos os meios possíveis de comunicação, 

notadamente a rádio e redes sociais. 

 

Art. 5º - Que o município de Itapiranga, em frente ao local de atendimento do Correspondente 

Caixa Aqui, efetue a demarcação na rua ou calçada, a fim de garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros 

entre as pessoas, e instale toldo ou aparato similar para proteção contra sol e chuva. 
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Art. 6º - Que o município de Itapiranga disponibilize, durante os atendimentos realizados pelo 

Correspondente Caixa Aqui, pelo menos, um servidor para auxiliar a fila, bem como para prestar informações 

pertinentes à população, inclusive sobre os benefícios assistenciais. 

 

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

eletrônicos dpitacoatiara@gmail.com e murilomonte@defensoria.am.gov.br a ciência da presente 

Recomendação e informações sobre as medidas eventualmente já adotadas. 

 

A ausência de resposta ou o não acatamento da presente Recomendação poderão gerar a 

adoção de outras medidas que se façam necessárias para fazer cessar a situação de risco à saúde pública. 

 

Itacoatiara/AM, 14 de maio de 2.020. 

DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS – POLO DO MÉDIO AMAZONAS 

 

 

MURILO MENEZES DO MONTE 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

mailto:dpeam.altosolimoes@gmail.com
mailto:murilomonte@defensoria.am.gov.br
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