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RECOMENDAÇÃO N.º 03/2020/DPEAC/DPEIC/DPE 

Doc.: 00000.036323/2020 

 

Recomendar ao Estado do 

Amazonas e ao Município de 

Manaus medidas tendentes à 

redução da aglomeração de 

passageiros no transporte público 

coletivo na cidade de Manaus, 

principalmente nos horários de  

utilização intensa, como medida 

preventiva à propagação do novo 

Coronavírus, causador da 

enfermidade  COVID-19, ante a 

retomada das atividades comerciais 

e serviços não essenciais no âmbito 

do Estado do Amazonas, assim 

como sugerir a revogação do 

Decreto Municipal n.º 4.811/2020, já 

que inexequível na realidade atual 

e outras disposições. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio do Defensor 

Público titular da 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada de Atendimento 
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ao Consumidor e Defensor Público designado para atuar na Defensoria Pública de 1ª 

Instância Especializada em Interesses Coletivos, no uso das suas atribuições conforme 

o art. 134, caput, da Constituição Federal, e art. 4º, incisos VIII e XI, da Lei 

Complementar n.º 80/1994, vem apresentar as seguintes considerações para, ao final, 

expedir a presente recomendação: 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 11 de março 

de 2020, o estado de pandemia de COVID-19, em curso, significando o potencial risco 

de a enfermidade causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2) atingir a população 

mundial de forma simultânea; 

  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas públicas sociais e econômicas, cujo escopo é a redução do risco de 

doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição 

da República; 

 

CONSIDERANDO as declarações públicas das autoridades das áreas de saúde e 

sanitárias e os fatos amplamente divulgados pela imprensa local e nacional, nos meses 

de abril e maio do ano corrente, no sentido de que a rede pública não possui 

capacidade para atender à toda a demanda, sobretudo a população mais vulnerável, 

dependente, quase que exclusivamente, do sistema público de saúde; 

  

CONSIDERANDO que, durante a curva de alto contágio e disseminação do Sars-

CoV-2, foi essencial a implementação de ações sanitárias restritivas, a fim de impedir 

a desnecessária circulação e aglomeração de pessoas e, com isso, garantir a segurança 

da população, assim como preservar a capacidade do sistema público de saúde; 
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CONSIDERANDO que, na esfera estadual, o Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 

2020, e o Decreto n.º 42.106, de 24 de março de 2020, ambos editados pelo Estado do 

Amazonas, determinaram a suspensão das atividades dos estabelecimentos 

comerciais e de serviços não essenciais, sofrendo posteriores e sucessivas 

prorrogações; 

 

CONSIDERANDO que,  no âmbito municipal, o caput do art. 1.º do Decreto n.º 

4.811/2020, de 22 de abril de 2020,  editado pela Prefeitura de Manaus, determinou, de 

forma excepcional e em caráter temporário, que as viagens de passageiros, no 

transporte público coletivo, sejam realizadas sem exceder a capacidade de passageiros 

sentados; 

 

CONSIDERANDO que, uma vez estabilizado o número de internações diárias e casos 

confirmados de novo Coronavírus, com o achatamento da curva de contágio, o 

Decreto Estadual n.º 42.330, de 28 de maio de 2020, determinou o retorno das 

atividades comerciais e dos serviços não essenciais, estabelecendo 04 (quatro) ciclos, a 

partir de 01 de junho de 2020; 

 

CONSIDERANDO que a retomada das atividades comerciais e dos serviços não 

essenciais – que, diariamente, acarretam um grande fluxo de pessoas – não considerou 

a possibilidade de aglomeração nos horários de pico do transporte público coletivo; 

 

CONSIDERANDO que, em 24 de junho de 2020, a Defensoria Pública do Estado 

realizou visita in loco, no Terminal 3-T3, às 06:00hs, e identificou (i) a aglomeração dos 

transeuntes no horário de pico entre 6:00hs e 7:30hs, (ii) a ausência de fiscalização por 

parte da Prefeitura e das autoridades  de vigilância sanitária; (iii) o tráfego de 
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passageiros sem o devido uso de máscara; (iv) a não higienização dos banheiros 

públicos nos Terminais; (v) a não colocação de material higiênico; 

  

CONSIDERANDO que a ausência de ampla divulgação de protocolo específico para 

a segurança dos usuários e dos colaboradores do transporte público coletivo cria um 

ambiente de potencial propagação do Sars-CoV-2; 

 

CONSIDERANDO que a retomada das atividades de todos os setores da economia 

exige a implementação de normas e protocolos sanitários adequados à atual realidade; 

 

CONSIDERANDO que o cenário atual coloca em situação de grave risco e de 

iminente perigo público a sociedade amazonense, cabendo aos poderes públicos e às 

instâncias privadas, em conjunto e solidariamente, a implementação de todos os 

cuidados necessários ao estancamento da propagação da doença; 

   

CONSIDERANDO, por fim, as Reuniões Técnicas realizadas com os representantes 

do Estado do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, do Instituto Municipal de 

Mobilidade Urbana - IMMU, do Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do 

Amazonas - SINETRAM, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas 

- SINDUSCON-AM e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus - CDL Manaus, em 

22 e 26 de junho de 2020; 

 

 

Resolve RECOMENDAR ao GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS e ao 

MUNICÍPIO DE MANAUS, que, em razão dos fatos amplamente conhecidos (fotos 

anexas), revestidos da natureza de força maior, quais sejam a aglomeração de 

passageiros nos terminais da cidade de Manaus nos horários de intensa 
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movimentação, ampliada em virtude do processo de abertura gradual das atividades 

comerciais não essenciais e outras no âmbito do Estado do Amazonas, assim como o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e 

internacional, seguindo as diretrizes contidas nas recomendações do Ministério da 

Saúde para combate à COVID-19, enquanto perdurar a pandemia, as seguintes 

medidas: 

  

(i) Adoção de providências fiscalizatórias no sentido de reforçar a 

necessidade, por parte das Empresas de Transporte Público Coletivo 

atuantes na cidade de Manaus, de limpeza e higienização dos ônibus, em 

especial nos pontos de contato com as mãos dos usuários, logo após o seu 

recolhimento às garagens, antes de iniciar novas viagens e periodicamente 

ao longo do dia; 

 

(ii) Incremento nas medidas de orientação, fiscalização e organização do 

fluxo de passageiros, transeuntes e camelôs no interior dos terminais da 

cidade de Manaus, mediante a adoção de filas guiadas, de modo a facilitar 

o embarque e desembarque nos veículos; 

 

(iii) Especificamente ao Município de Manaus, a limpeza e higienização dos 

banheiros dos terminais com maior frequência, a reposição de itens de 

higiene como sabonete e papel toalha, porquanto, em visita in loco, 

constatou-se a insuficiência nesse específico ponto; 

 

(iv) Intensificação das políticas de educação a respeito dos protocolos de 

higienização à população do Estado do Amazonas, além de aumentar o rigor 

fiscalizatório quanto à obrigatoriedade de utilização de máscaras nos 
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terminais e no interior dos coletivos, abarcando todos os passageiros, 

motoristas e cobradores, mediante a adoção de campanhas publicitárias nos 

âmbitos municipal e estadual, inclusive com utilização de alto falantes no 

interior dos terminais e áreas de grande movimentação, como shoppings 

centers e repartições públicas; 

 

(v) Adoção, conjuntamente com o Sindicato de Transporte de Passageiros 

do Estado do Amazonas - SINETRAM, Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Amazonas - SINDUSCON-AM, Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Manaus - CDL Manaus,  Associação Comercial do Amazonas - 

ACA e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU, do 

escalonamento no horário de abertura do comércio, de início das atividades 

da construção civil e do atendimento ao público nas repartições públicas 

municipais e estaduais, nos horários de pico; 

  

(vi) Na implementação do item “iv”, levem em consideração os debates 

ocorridos nos encontros organizados pela Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, nos dias 22 e 26 de junho de 2020, conforme Atas anexas, em 

especial a sugestão de início das atividades da construção civil às 6:30h, da 

atividade comercial do Centro da Cidade de Manaus às 9:00h, e das 

repartições públicas municipais e estaduais às 10:00h; 

  

(vii) Estímulo à adoção da bilhetagem eletrônica em caráter exclusivo, dado 

que a circulação de cédulas e moedas contribui para a propagação do vírus, 

além de ser medida geradora de maior segurança aos funcionários e 

usuários do transporte público coletivo, mediante a disponibilização 



 

 

 

 

 

 

7/10 

gratuita de cartões, ampliação dos postos de vendas e difusão do uso de 

aplicativos identificadores dos locais de recarga; 

 

(viii) Especificamente à Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto 

Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU, para, juntamente com o 

Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas - 

SINETRAM, ampliar o número de veículos em rota, até o atingimento de 

100% (cem por cento) da frota, tendo por base momento anterior ao início 

da pandemia; 

 

(ix) Especificamente à Prefeitura de Manaus, a revogação do Decreto 

Municipal n.º 4.811/2020, já que tem se mostrado inexequível na prática. 

  

EXPEÇAM-SE ofícios ao Governo do Estado do Amazonas, à Prefeitura Municipal 

de Manaus, ao Ministério Público do Estado do Amazonas - MPEAM, ao Instituto 

de Defesa do Consumidor - PROCON-AM, à Comissão de Defesa do Consumidor 

da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - CDC/Aleam, ao Sindicato de 

Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas - SINETRAM, ao Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Amazonas - SINDUSCON-AM, à Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Manaus - CDL Manaus, à Associação Comercial do 

Amazonas - ACA e ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU, com o 

escopo de lhes cientificar da presente recomendação e, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a contar da data de sua expedição, enviar resposta, com as providências 

adotadas para dar cumprimento às recomendações acima delineadas, aos correios 

eletrônicos: dpeac@defensoria.am.gov.br e rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br; 
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COMUNIQUE-SE ao Defensor Público Geral e à Corregedoria Geral da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas sobre a expedição da presente recomendação; 

  

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas, objetivando a transparência da atuação institucional, no que concerne 

ao tema exposto, à população amazonense. 

  

A não observância do disposto nesta Recomendação poderá acarretar a adoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, inclusive a responsabilização pessoal 

dos dirigentes e diretores. 

 

 

Manaus, 1º de julho de 2020. 

 

 

 

CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA 

Defensor Público 

1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada de Atendimento ao 

Consumidor 

christiano@defensoria.am.gov.br 

 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos 

rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br   
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ANEXOS 
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