
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

MEMORANDO Nº 300101.0005.1852.0062/2020 - GAB ASSISTÊNCIA/SESA

Macapá-AP, 19 de maio de 2020

A(o) GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

Assunto: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇO (SRP – CFE. MP Nº 951/2020), DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA COVID-

19

     Senhor Secretário,

    CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  188,  de 03 de fevereiro de 2020,  do

Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, que declara Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus

(COVID-19).

     CONSIDERANDO que o evento é complexo e demanda esforço conjunto

de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e

adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

    CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,

que dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância Internacional decorrente de Coronavírus, responsável pelo

surto de 2019, dentre as quais assegura, no artigo 4º, a dispensa de licitação para aquisição de

bens  e  serviços,  inclusive  de  engenharia,  e  insumos  destinados  ao  enfrentamento  da



emergência de saúde pública decorrente do coronavírus;

      CONSIDERANDO  o Decreto nº 1.375, de 17 de março de 2020, do

Governo do Estado do Amapá, que decreta situação anormal caracterizada como Situação de

Emergência em todo o território do Estado do Amapá, assegurando a dispensa de licitação

para aquisição de bens necessários as atividades de prevenção, mitigação, preparação e

resposta  a  propagação  da  doença  infecciosa  viral  causada  pelo  novo  Coronavírus  –

COVID19, bem como contratação de prestação de serviços de obras relacionadas com a

reabilitação dos cenários dos desastres;

     CONSIDERANDO  que  a  situação  demanda  o  emprego  urgente  de

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública;

    CONSIDERANDO que esta Secretaria de Saúde, para evitar o avanço do

vírus no Amapá, necessita de projetos que norteiem ações para melhoria do serviço de saúde,

bem como, o bom funcionamento de setores essenciais;

    CONSIDERANDO  aquisição  de  equipamento  para  suporte  de  vida

avançado em UTI, visando o enfretamento ao COVID-19 pela SECRETARIA DO ESTADO

DO AMAPÁ;

     CONSIDERANDO o centro de atendimento intensivo ao COVID-19;

      CONSIDERANDO  a  inauguração  do  novo  centro  de  atendimento

CLÍNICO COVID-19 II;

    CONSIDERANDO as unidades hospitalares que atendem ou atenderão

pacientes  acometidos pelo novo coronavírus.  Este  Gabinete  de Assitência  solicita  mui

respeitosamente a análise ao Projeto Básico anexo ao Secretário de Saúde, para que seja feita



a Aquisição de Contratação por dispensa de licitação, através do sistema de registro de preço

(SRP – cfe. MP nº 951/2020),  de empresa(s) especializada(s) para operacionalização das

unidades de saúde para tratamento de pacientes suspeitos e/ou positivos para COVID-

19, para o atendimento, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, de casos de SARS-

COV-2 e/ou síndromes respiratórias agudas que necessitem de internação, constituindo-se

como  medida  imprescindível  ao  enfrentamento  da  emergência  em  saúde  pública  de

importância nacional decorrente da infecção humana pelo novo SARS-COV-2 e causador da

COVID-19, em conformidade com o art. 4º da Lei federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de

2020. 

Atenciosamente,

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 13821610. Cód. CRC: 8955641
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 19 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇO (SRP – CFE. MP Nº 951/2020), DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA COVID-

19

         Senhora Secretária;

         Encaminho  o  Proje to  Bás ico  para  CONTRATAÇÃO

EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE

REGISTRO  DE  PREÇO  (SRP  –  CFE.  MP  Nº  951/2020),   DE  EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA

COVID-19, para seu manifesto e subsidio a decisão do titular e os encaminhamentos legais e

cabiveis ao seu prosseguimento.

Atenciosamente.

JUAN MENDES DA SILVA



Cód. verificador: 13832320. Cód. CRC: CD23DE7
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 19/05/2020 18:07, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - GAB GESTÃO

DESPACHO

Em 20 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): GABINETE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Assunto: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇO (SRP – CFE. MP Nº 951/2020), DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA COVID

19

Senhor Secretário, 

Considerando o que dos autos consta acerca da Contratação Por Dispensa De

Licitação, Através Do Sistema De Registro De Preço (SRP – Cfe. MP Nº 951/2020), De

Empresa(S)  Especializada(S)  Para  Operacionalização  Das  Unidades  De  Saúde  Para

Tratamento De Pacientes Suspeitos E/Ou Positivos Para COVID 19, apresentando às fls.

02/04  as  fundamentações  legais,  técnicas  e  fáticas  necessárias  ao  enfrentamento  da

emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana

pelo novo SARS-COV-2 e causador  da COVID 19;

Considerando o aprovo exarado por Vossa Excelência às fls. 05 acerca do

Projeto Básico de fls. 05/16, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 13.979/2020, o qual

justifica a ocorrência de emergência, bem como estabelece o objeto e as suas especificações

gerais, as condições de execução, qualidade entre outros;



Considerando o crescimento diário de casos da COVID 19 em nosso Estado;

Considerando a baixa de servidores da saúde em razão da contaminação pela

COVID  19,  bem  como  a  insuficiência  de  profissionais  da  saúde,  como médicos  que

inviabilizam a ampliação de serviços;

Considerando a dificuldade para aquisição de medicamentos e insumos em

geral, bem como montagem de equipes de saúde para pleno funcionamento de leitos tanto

clínicos quanto intensivos nos centros de atendimentos COVID 19, seja pela escassez do

material no mercado, seja pelo elevado custo dado o desequilibrio entre demanda e oferta

e/ou ainda pela localização geográfica de nosso Estado que dificulta e encarece a logistica;

Considerando as inúmeras ações movidas em desfavor do Estado, conforme

relação apresentada em grupo de WhatsApp do Comitê de Judicialização da Saúde, cópia em

anexo;

Considerando  as  liminares  concedidas  na  sede  de  Ações  Civis  Públicas,

cópias em anexo;

Considerando o teor da Recomendação nº 000010/2020 – GAB/PGJ, referente

ao Procedimento de Gestão Administrativa nº20.06.0000.0002760/2020-42, cópia em anexo,

que recomenda a abertura do Hospital Universitário - HU para atendimento à COVID 19 ;

Considerando o Termo de Cessão de Uso de Espaço Físico celebrado entre a

Universidade Federal do Amapá e o Governo do Amapá, em anexo;

Considerando que em tratativas com o Ministério da Saúde há a previsão de

chegada  de  equipe  de  profissionais,  equipamentos,  medicamentos  e  insumos  para

funcionamento de 52 (cinquenta e dois) leitos clínicos e 30 (trinta) de terapia intensiva

agendada para sexta-feira próxima;



Considerando  que  em  ligação  em  grupo,  realizada  na  data  de  hoje,

discutimos com a Gerente de Acompanhamento das Demandas de Órgãos de Controle desta

SESA, Angela Maruska, os Procuradores Dra. Jeane Martins e Dr. Rodrigo Pimentel, o

Secretário de Estado do Planejamento, Eduardo Tavares, os servidores da Coordenadoria de

Gestão de Compras da SESA, Lindervan Rodrigues, Marcos Santos, Igor Cordeiro e Eder

Rodrigues a  possibilidade  de  procedermos  o  Sistema  de  Registro  de  Preços  para  a

contratação requerida via CLC/PGE, o que se ponderou em razão da Procuradoria esclarecer

a  necessidade  mínima  de  dois  dias  para  análise  das  informações  prestadas  no  SIGA,

complicadores de equipe técnica para análise de planilhas de preço que também demandará

alguns dias,  com previsão de encerrar todas as providências em média uma semana de

tempo;

Considerando ainda que dada a  necessidade de passarmos o COVID I e II

para empresa especializada gerenciar de maneira a melhorarmos condições de abertura

de novos leitos no HU o quanto antes e que pela Procuradori Geral do Estado esse prazo se

estenderia um pouco mais segundo exposto na ligação em grupo;

 Considerando a necessidade de procedermos a presente contratação, como

ação ao enfretamento do COVID-19 (Coronavírus), de forma extremamente célere, em razão

do contexto absolutamente excepcional de emergência em saúde pública em consonância

com o que estabelece a Lei nº 13.979 de 2020, que criou nova hipótese de dispensa de

licitação; 

Remeto-lhe os autos para que decida pela manutenção do feito no Sistema de

Registro de Preço - SRP, que de fato transformar-se-á em cotação eletrônica vez que SRP só

estará disponível no SIGA a partir da semana que vem, segundo a servidora da PGE, senhora

Ana Rita ou Contratação Emergencial por Dispensa de Licitação;



Neste último caso, restitua os autos ao Gabinete de Atenção à Saúde para

ajustes no Projeto Básico e posterior remessa a Coordenadoria de Gestão de Compras para

que solicite a publicação de Aviso de Contratação Emergencial (Dispensa de Licitação) e

prossiga com a tramitação necessária à contratação pretendida atentando ao Roteiro para

Contratação Emergencial para Enfrentamento do Coronavírus, emitido pela Procuradoria

Geral do Estado.

Urgencie-se!

CLÉLIA JEANE DA SILVA GONDIM

Cód. verificador: 13875935. Cód. CRC: AD4776C
Documento assinado eletronicamente por CLÉLIA JEANE DA SILVA GONDIM em 20/05/2020 23:03, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
(Relatório de Missão nº 011/2020 – NIMP/MPAP) 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
Cumprindo determinação da Promotora de Justiça, Dra. Andréa Guedes de 

Medeiros, Coordenadora do NIMP, foi destacada uma equipe de servidores do NIMP para 
fazer levantamentos acerca das denúncias referentes às supostas compras superfaturadas 
de máscaras N95  realizadas pelo Governo do Estado do Amapá, com dispensa de licitação 
com base na situação de calamidade pública declarada pelo Estado do Amapá, veiculadas 
em várias redes sociais, como a do Radialista HÉLIO NOGUEIRA. 

 
LEVANTAMENTO: 
As i for ações vei uladas as ídias so iais são pri ts  suposta e te 

extraídas do site do Portal da Transparência do Governo do Estado do Amapá, com 
marcações feitas pelo emissor da veiculação. 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
PRINT 01 PRINT 02 

 

  
PRINT 03 PRINT 04 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 

 
PRINT 05 

 

Ao realizar pesquisas em fontes abertas, como os sites 
<www.transparencia.ap.gov.br> e < https://sead.portal.ap.gov.br/diario_oficial>, chegou-se à 
conclusão de que tais informações foram realmente retiradas de fontes oficiais. 

Foram realizadas, então, pesquisas em fontes abertas e fechadas com a 
finalidade de levantar dados sobre os processos para a aquisição do material, assim como 
dados mínimos sobre as empresas fornecedoras. 

O PRINT 01 indica a compra de 3.700 máscaras N95, pelo valor unitário R$ 35,00 
(trinta e cinco reais) totalizando a compra no valor de R$ 129.500,00 (cento e vinte nove 
mil e quinhentos reais). 

Através dos levantamentos feitos pelo Núcleo de Inteligência, os dados 
constantes na denúncia foram confirmados no Empenho nº 2020NE00356, mostrado abaixo, 
sendo a empresa EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 07.329.169/0001-39, a fornecedora. 

Empresa fornecedora: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA. 

Empenho nº 2020NE00356 

Valor total do emprenho: R$ 1.736.850,00 

http://www.transparencia.ap.gov.br/
https://sead.portal.ap.gov.br/diario_oficial
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
EMPENHO 2020NE00356 

PRODUTO DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO UNIT. 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Lote 01 Luva Cirúrgica 6,5. par 36000 2,50 90.000,00 

Lote 02 Luva Cirúrgica 7,0. par 48000 2,50 120.000,00 

Lote 03 Luva Cirúrgica 7,5. par 45000 2,50 112.500,00 

Lote 04 Luva Cirúrgica 8,0. par 21200 2,50 53.000,00 

Lote 05 
Luva Procedimento Látex com pó 
- Tam. PP. Caixa 

700 35,00 24.500,00 

Lote 06 Luva Procedimento Látex com pó 
- Tam. P. Caixa 

4200 35,00 147.000,00 

Lote 07 
Luva Procedimento Látex com pó 
- Tam. M. Caixa 5200 

35,00 182.000,00 

Lote 08 
Luva Procedimento Látex com pó 
- Tam. G. Caixa 2000 

35,00 70.000,00 

Lote 09 
Avental Descartável TNT Manga 
Longa. PCT. 10 unidades. 1500 100,00 

150.000,00 

Lote 10 
Avental Descartável Cirúrgico. 
PCT 01 unid. 310 25,00 

7.750,00 

Lote 11 
Touca Sanfonada com elástico. 
PCT 100 UNID. 1200 50,00 

60.000,00 

Lote 12 
Máscara N 95. Unidade 3700 35,00 129.500,00 

Lote 13 
Máscara Tripla Descartável com 
Elástico. Caixa 50 UNID. 500 100,00 

50.000,00 

Lote 14 
Máscara Dupla Descartável com 
elástico. CAIXA 100 UNID. 2500 200,00 

500.000,00 

Lote 15 
Propé Descartável. PCT 100 
UNID. 580 70,00 

40.600,00 

VALOR 
TOTAL       R$1.736.850,00  
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
 

 
 
EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 

 
Dados da empresa Equinócio 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
O PRINT 02 apresenta a compra de 50.000 máscaras N95 no valor unitário de R$ 

18,00 (dezoito reais), por meio do empenho nº 2020NE00752, sendo o valor total da 
compra de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 

Em buscas no Portal da Transparência do Estado do Amapá, foi possível 
confirmar a compra do referido material. No levantamento foi averiguado que a empresa 
que realizou o contrato com o Governo do Estado do Amapá para fornecer o material citado 
é denominada UNILASER SOLUÇÕES EM CORTE E GRAVAÇÃO A LASER EIRELI, CNPJ 
24.258.399/0001-73, localizada na Rua Antônio da Ponte, nº 8, Pestana, Osasco/São Paulo. 

Embora a contratação seja para produto hospitalar, constatou-se que a empresa 
possui Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE de Comércio varejista de 
suvenires, bijuterias e artesanatos. 

Empresa fornecedora: UNILASER SOLUÇÕES EM CORTE E GRAVAÇÃO A LASER EIRELI 

Empenho nº: 2020NE00752 

Valor total: R$ 900.000,00 

EMPENHO 2020NE00752 

PRODUTO DESCRIÇÃO QUANT VALOR 
UNIT (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

ITEM 01 Máscara cirúrgica N95.  50000 18,00 900.000,00 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 

 
Dados da empresa UNILASER 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
As denúncias contidas nos PRINT’“ 03, 04 e 05, que noticiam a compra feita pelo 

Governo do Estado do Amapá com a empresa COMPANHIA HOSPITALAR LTDA, de máscaras 
hospitalares N95, ao valor unitário de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos), com empenho nº 2020NE00113 são procedentes, confirmamos tais informações 
através dos dados extraídos do Portal da Tra sparê ia, a a a oro avírus , apresentados 
a seguir.  

Empresa fornecedora: COMPANHIA HOSPITALAR LTDA 

Empenho nº: 2020NE00113 

Valor total: R$ 199.900,00 

EMPENHO 2020NE00113 

PRODUTO DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

CONSUMO 

Máscara N95- máscara 
descartável específica para 
isolamento respiratório, 
fechada, tipo personal 
respirador, com selo de 
garantia CDC Niosh (PFF 2 
N95) filtro 95% de 
eficiência para partículas 
de 0,1 a 10 micra, com 
dispositivo para ajuste 
nasal fixado no corpo da 
máscara, tiras laterais de 
comprimento adequado 
para fixação e perfeito 
ajuste facial atóxica, 
hipoalérgica e indora, 
embaladas 
individualmente, para 
atender as demandas de 
ação de combate ao 
coronavirus-covid-19, da 
SVS. 

1000 49,90 49.900,0 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
CONSUMO Luva de procedimento com 

pó não cirúrgico, material 
nitrile, tipo ambidestra, 
descartável, tam M, cx com 
100 unidades, para atender 
as demandas de ação de 
combate ao coronavirus-
covid-19, da SVS. 

2000 37,50 75.000,00 

CONSUMO Luva de procedimento com 
pó não cirúrgico, material 
nitrile, tipo ambidestra, 
descartável, tam G, cx com 
100 unidades, para atender 
as demandas de ação de 
combate ao coronavirus-
covid-19, da SVS. 

2000 37,50 75.000,00 

VALOR TOTAL       R$ 199.900,00  
 

 
COMPANHIA HOSPITALAR LTDA 
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Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 

 
Dados da empresa Companhia Hospitalar 

 



Página 12 

 
 
 
 
 

Promotoria de Justiça de Macapá 
Núcleo de Inteligência do Ministério Público - NIMP 

 
RELATÓRIO DE MISSÃO Nº 011/2020 

 
 

 

A título de comparação, buscou-se em sites de empresas de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s, < https://www.superepi.com.br/mascara-hospitalar-n95-pff2-branca-
ksn-10-02-mh-p997/> e < https://www.ortoponto.com.br/produto/mascara-descartavel-de-
protecao-respiratoria-n95-pff2-10-unidades-2166> e foram encontrados preços muito díspares 
do mesmo produto, que variam de R$ 3,50 a R$ 33,00, a unidade. 

Ainda, foi feito levantamento em loja de EPI, na cidade de Macapá, denominada 
EQUINOX AMAZON EPI & UNIFORMES, e como só chegará um novo estoque de máscaras 
do modelo N95 PFF2 em uma semana, pediu-se o orçamento de outro produto com 
características semelhantes, ocasião em foi fornecido o orçamento da máscara modelo X-
PLORE 1620 V PFF2 c/ válvula a R$ 6,00 a unidade e X-PLORE 1610 V PFF1 c/ válvula a R$ 
5,85 a unidade. 

 

 R$-

 R$10,00

 R$20,00

 R$30,00

 R$40,00

 R$50,00

 R$60,00

20/03/2020 31/03/2020 13/04/2020 16/04/2020
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UNILASER - SOLUÇÕES
EM CORTE E

GRAVAÇÃO A LASER
EIRELI

COMPANHIA
HOSPITALAR

PREÇO UNITÁRIO DAS MÁSCARAS N95 ADQUIRIDAS 

https://www.superepi.com.br/mascara-hospitalar-n95-pff2-branca-ksn-10-02-mh-p997/
https://www.superepi.com.br/mascara-hospitalar-n95-pff2-branca-ksn-10-02-mh-p997/
https://www.ortoponto.com.br/produto/mascara-descartavel-de-protecao-respiratoria-n95-pff2-10-unidades-2166
https://www.ortoponto.com.br/produto/mascara-descartavel-de-protecao-respiratoria-n95-pff2-10-unidades-2166
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Nº	do	processo:	0015233-78.2020.8.03.0001

Magistrado:	ALAIDE	MARIA	DE	PAULA

Trata-se	 de	 Ação	 Civil	 Pública,	 com	 pedido	 de	 tutela	 provisória	 de	 urgência,
iniciada	 pelos	 representantes	 do	 MINISTÉRIO	 PÚBLICO	 DO	 ESTADO	 DO	 AMAPÁ	 e	 da
DEFENSORIA	 PÚBLICA	 DO	 ESTADO	 DO	 AMAPÁ	 nesta	 Comarca	 de	 Macapá,	 contra	 o
ESTADO	DO	AMAPÁ,	 tendo	por	 objetivo	 a	garantia	de	 implantação,	 disponibilização	de
funcionamento	de	todos	os	leitos	hospitalares	previstos	no	Plano	de	Contingência	para	o
novo	 coronavírus	 no	 Estado	 do	 Amapá,	 tais	 como	 descritos	 nos	 pedidos	de	 tutela	 de
urgência	e	finais.

Como	 causa	 de	 pedir	 desta	 demanda,	 os	 autores	 relatam,	 inicialmente,	 a
situação	de	Pandemia	Mundial,	no	Brasil	e	especialmente	no	Amapá	em	relação	ao	novo
coronavírus	 [Covid-19],	 Para	 corroborar	 com	 as	 alegações,	 apresentaram	 dados	 atuais
[na	 data	 da	 propositura	 da	 ação]	 do	 no	 estado	 como,	 por	 exemplo,	 os	 1.121	 casos
confirmados,	 dos	 quais	 37	 óbitos,	 2.302	 casos	 suspeitos	 [em	 análise],	 uma	 taxa	 de
letalidade	de	3,30%.

E	mais,	 que	 o	 Amapá	 é	 o	 Estado	 do	 país	 com	maior	 taxa	 de	 infectados	 por
1.000.000	 (um	 milhão)	 de	 habitantes,	 e	 diante	 deste	 quadro	 gravíssimo	 é	 fundamental
garantir	 leitos	 em	 número	 adequado	 para	 assistência	 dos	 pacientes	 em	 isolamento
exclusivo	 que	 testaram	positivo	 para	 covid-19,	 tendo	 os	 autores	 constatado	 que	 não	 há
leitos	suficiente	para	atender	a	demanda	atual	de	internações.

Disse	que	“o	Estado	do	Amapá	afirma	ter	22	(vinte	e	dois)	leitos	intensivos
para	tratamento	específico	de	COVID-19,	na	Unidade	de	Cuidados	Avançados	em
Covid-19	 (Centro	 COVID	 1),	 sendo	 que,	 desses	 22,	 11	 (onze)	 estão	 ocupados,
conforme	 informou	 ontem	 (1/5/2020)	 a	 Secretária	 Adjunta	 da	 SESA	 para
Enfrentamento	do	COVID	19,	Dra.	MARACY	ANDRADE,	via	e-mail	(DOCUMENTO
1).	Em	tal	unidade,	foram	prometidos	26	leitos	de	terapia	intensiva,	o	que	não	se
concretizou	 até	 hoje,	 em	 razão	 de	 diversos	 motivos	 sinalizados	 no	 relatório	 do
COREN/AP	 em	 sua	 última	 inspeção,	 dentre	 eles	 a	 falta	 de	 equipamentos	 de
proteção	 individual	 suficientes	 para	 o	 uso	 diário;	 número	 de	 profissionais	 da
enfermagem	 em	 desacordo	 com	 a	 resolução	 do	 COFEN	 Nº	 543/2017;	 falta	 de
insumos;	falta	de	protocolos	específicos,	dentre	outros.	(RELATÓRIO	DO	COREN	–
DOCUMENTO	2)”.	[sic]

E	mais,	 relatam	que	 a	 quantidade	de	 pacientes	 que	 estão	 internados	 na	 rede
pública	 de	 saúde	 só	 cresce,	 não	 havendo	 estrutura	 suficiente	 para	 atendimento	 ante	 a
falta	de	funcionamento	pleno	e	na	totalidade	de	leitos	que	foram	prometidos.

Ao	final,	realizam	os	seguintes	pedidos,	em	sede	de	tutela	de	urgência:

Este documento foi assinado eletronicamente por ALAIDE MARIA DE PAULA em 07/05/2020 17:44. 
 O original deste documento pode ser consultado no site: http://www.tjap.jus.br. Hash: 471277012AM
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“1	–	que	o	ESTADO	DO	AMAPÁ	garanta	a	implantação,	disponibilização	e
funcionamento	todos	os	leitos	hospitalares	previstos	no	Plano	de	Contingência	para
o	novo	coronavírus	(2019-nCOV)	do	Estado	do	Amapá	e	anunciados,	quais	sejam:
26	leitos	intensivos	no	Centro	Covid	I;	58	leitos,	sendo	44	leitos	clínicos	e	14	leitos
de	UTI,	no	Centro	Covid	II;	18	leitos,	sendo	14	leitos	clínicos	e	4	leitos	de	UTI,	no
Centro	Covid	III	(Santana);	devendo,	no	prazo	de	05	(cinco)	dias,	apresentar	um
relatório	das	medidas	já	executadas	e	um	cronograma	final	para	inauguração	dos
novos	 leitos,	 identificando	 o	 quantitativo	 de	 leitos	 de	 UTI	 e	 clínicos	 a	 serem
instalados	e	local	de	instalação;

2	-	que	o	ESTADO	DO	AMAPÁ	supra	o	déficit	de	leitos	gerais	já	apurado,
implantando	e	colocando	em	funcionamento	37	leitos	gerais	de	isolamento	no	prazo
de	48	horas	para	suprir	a	atual	demanda,	bem	como	supra	eventual	demanda	de
leitos	hospitalares	(gerais	e	de	UTI)	que	se	fizerem	necessários	durante	o	período
da	epidemia	da	COVID-19,	mesmo	após	a	implantação	das	“unidades	de	campanha”
já	anunciadas;

3	–	que	o	Estado	do	Amapá	implante	sistema	de	regulação	de	pacientes
de	 modo	 que	 estes	 sejam	 pronta	 e	 equanimemente	 transferidos	 para	 leitos	 de
isolamento	destinados	ao	tratamento	da	COVID-19,	evitando-se	a	contaminação	de
pessoas	internadas	por	outros	motivos,	em	especial	no	Hospital	de	Emergências.”
[sic]

A	ação	 foi	 apresentada	em	plantão	 judicial,	 porém,	 o	magistrado	plantonista
não	 apreciou	 o	 pedido	 justificando	 que	 o	 Juízo	 da	 4ª	 Vara	 Cível	 é	 o	 competente	 para
apreciar	e	julgar	esta	ação.

Recebida	a	demanda	neste	Juízo,	foi	determinada	a	intimação	da	parte	ré	para
se	manifestar	sobre	o	pedido	de	liminar,	em	48h.

O	Estado	do	Amapá,	 através	 da	 petição	 encartada	na	 ordem	18	 [mesmo	que
intempestiva],	 rechaçou	as	alegações	dos	autores	afirmando	que	vem	 tomando	 todas	as
medidas	necessárias	ao	enfrentamento	da	pandemia	do	covid-19	em	nosso	estado,	que	há
entraves	 logísticos	 e	 técnicos	 para	 instalação	 e	 funcionamento	 de	 novos	 leitos,
principalmente	quanto	ao	envio	e	chegada	de	equipamentos	técnicos	como	respiradores	e
gases.

Manifestou-se	pelo	 indeferimento	do	pedido	de	 tutela	antecipada	por	 violar	o
art.	1º,	§3º,	da	Lei	nº	8.437/1992,	por	conter	caráter	satisfativo,	além	disso,	invocou	a	seu
favor	 o	 princípio	 da	 reserva	 do	 possível	 e	 controle	 judicial	 de	 políticas	 públicas,	 bem
como,	 a	 desnecessidade	 de	 aplicação	 de	 multa	 por	 descumprimento	 [astreintes],
requerendo,	ainda,	a	concessão	de	prazo	de	15	dias	para	que	a	SESA	possa	certificar	as
atuais	 estimativas	 de	 leitos	 e	 expectativas	 futura,	 devendo	 apresentar	 um	 cronograma
final	 de	 inauguração	 de	 novos	 leitos	 e	 os	 locais	 onde	 serão	 instalados.	 Com	 a
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manifestação	anexou	documentos.

Na	 ordem	 19,	 o	 MPE	 fez	 a	 juntada	 de	 manifestação	 com	 a	 juntada	 de
documentos	para	demonstrar	a	quantidade	de	pacientes	que	estão	internados	no	HE,	onde
se	 misturam	 aqueles	 que	 estão	 aguardando	 assistências	 diversas,	 que	 não	 estão
relacionadas	 com	 o	 covid-19,	 com	 pacientes	 confirmados	 e	 suspeitos	 de	 estarem
infectados	pelo	novo	coronavírus,	no	mesmo	ambiente.	Ao	final,	requereu	a	apreciação	da
liminar	requerida	na	inicial.

Posteriormente,	o	réu	juntou	documentos	complementares,	na	ordem	20,	para
corroborar	com	suas	alegações.

E	assim,	vieram	os	autos	conclusos	para	decisão.

É	o	relatório.	Decido	quanto	ao	pedido	de	liminar.

O	Ministério	 Público	 do	 Estado	 do	 Amapá	 e	 a	 Defensoria	 Pública	 do	 Estado
fazendo	 valer	 suas	 funções,	 identificaram	 atitudes	 e	 falta	 de	 políticas	 relacionadas	 à
assistência	 à	 saúde	 que	 podem	 colocar	 em	 risco	 a	 saúde	 coletiva	 em	 todo	 o	 Estado	 do
Amapá.

De	 início,	 manifesto	 quanto	 à	 suposta	 violação	 do	 art.	 1º,	 §3º	 da	 Lei	 nº
8.437/1992,	arguida	pelo	réu	em	sua	manifestação.

A	proibição	de	concessão	de	medida	liminar	que	esgote,	no	todo	ou	em	parte,	o
objeto	da	ação	opera	apenas	nos	casos	em	que	a	procrastinação	da	medida	não	frustre	a
própria	tutela	jurisdicional.

No	caso	dos	autos,	é	público	e	notório	que	as	condições	dos	serviços	de	saúde
fornecido	pelo	réu	estão	precários.	E	não	é	de	hoje!	A	pandemia	que	se	instalou	no	mundo
veio	 mostrar	 as	 falhas	 no	 sistema	 de	 saúde	 brasileiro	 como	 um	 todo	 e	 aqui	 no	 nosso
estado	não	foi	diferente,	que	se	mostra	extremamente	preocupante.

Ademais,	dispositivo	legal	em	questão	não	veda	e	nem	poderia,	a	apreciação	da
medida	antecipatória	para	a	tutela	de	um	direito	fundamental,	como	é	o	caso	da	saúde,
mesmo	 quando	 satisfativa,	 quando	 colocado	 em	 risco	 de	 perecimento	 a	 vida	 de	 tantas
pessoas,	 	 razão	 pela	 qual	 é	 possível	 e	 justificadora	 a	 concessão	 de	 tutela	 de	 urgência
contra	a	fazenda	pública.

Pois	 bem.	O	 instituto	 da	 tutela	 provisória	 de	 urgência	 antecipada	 constitui-se
um	 instrumento	de	ação	do	Poder	 Judiciário	 apto	a	 efetivar,	 de	modo	célere	e	 eficaz,	 a
tutela	 dos	 direitos	 no	 caso	 concreto,	 e	 a	 sua	 outorga	 necessariamente	 há	 de	 gerar
convicção	plena	dos	fatos	e	juízo	de	certeza	da	definição	jurídica	respectiva.
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Essa	célere	segurança	do	interesse	do	demandante	exige,	de	modo	inafastável,
o	 respeito	 às	 condições	 erigidas	 nessa	 norma	 legal	 como	 requisitos	 básicos	 à	 sua
concessão,	 sendo	 tal	 procedimento	 “conditio	 sine	 qua	 non”	 para	 a	 eficácia	 do
instrumento	processual	em	tese.

Nesse	sentido,	o	art.	300	do	CPC	preconiza:

"Art.	 300:	A	 tutela	 de	 urgência	 será	 concedida	 quando	houver	 elementos	 que
evidenciem	a	probabilidade	do	direito	e	o	perigo	de	dano	ou	o	risco	ao	resultado	útil	do
processo".

Portanto,	 conclui-se	que,	para	o	deferimento	da	 tutela	provisória	de	urgência
antecipada,	 é	 mister	 que	 se	 esteja	 em	 face	 de	 elementos	 probatórios	 que	 evidenciem	 a
veracidade	 do	 direito	 alegado,	 formando	 um	 juízo	 máximo	 e	 seguro	 de	 probabilidade
quanto	à	proposição	aviada	pelo	requerente,	além	do	perigo	de	dano	ou	risco	ao	resultado
útil	 do	 processo,	 inferindo-se	 do	 dispositivo	 legal	 mencionado	 os	 elementos	 que	 se
apresentam	como	pressupostos	essenciais	para	o	provimento	antecipatório	pretendido.

De	 sua	 parte,	 FREDIE	 DIDIER	 JR,	 TERESA	 ARRUDA	 ALVIM,	 EDUARDO
TALAMINI	e	BRUNO	DANTAS	enfatizam:

"Probabilidade	do	direito:	(...)A	probabilidade	que	autoriza	o	emprego	da
técnica	 antecipatória	 para	 a	 tutela	 dos	 direitos	 é	 a	 probabilidade	 lógica	 -	 que	 é
aquela	que	surge	da	confrontação	das	alegações	e	das	provas	com	os	elementos
disponíveis	 nos	 autos,	 sendo	 provável	 a	 hipótese	 que	 encontra	 maior	 grau	 de
confirmação	 e	 menor	 grau	 de	 refutação	 nesses	 elementos.	 O	 juiz	 tem	 que	 se
convencer	de	que	o	direito	é	provável	para	conceder	'tutela	provisória'."

"Perigo	na	demora.	(...)	é	preciso	ler	as	expressões	perigo	de	dano	e	risco
ao	 resultado	 útil	 do	 processo	 como	 alusões	 ao	 perigo	 na	 demora	 (pericolo	 di
tardivitá,	na	clássica	expressão	de	Calamandrei	(...)	Vale	dizer:	há	urgência	quando
a	demora	pode	comprometer	a	realização	imediata	ou	futura	do	direito'",	Revista	dos
Tribunais,	2015,	p.	782).

No	 caso	 em	 questão,	 para	 análise	 do	 pedido	 liminar,	 deve-se	 levar	 em
consideração	as	consequências	práticas	da	decisão	e	não	apenas	em	um	dos	vários	valores
abstratos,	como	por	exemplo	o	princípio	de	dignidade	da	pessoa	humana,	supremacia	do
interesse	público	sobre	o	particular.

O	 constituinte	 afirmou	 e	 consagrou,	 como	 fundamental,	 no	 plano	 individual
como	 social,	 o	 direito	 à	 saúde,	 atribuindo	 ao	 Poder	 Público	 a	 obrigação	 de	 promover
políticas	 públicas	 específicas,	 conferindo	 a	 quem	necessite	 de	 amparo	 estatal	 a	 especial
prerrogativa	 de	 reivindicar	 a	 garantia	 de	 acesso,	 universal	 e	 gratuito,	 a	 todos	 os
tratamentos	 disponíveis,	 preventivos	 ou	 curativos,	 necessários	 à	 preservação	 do	 bem
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constitucional	("Art.	196.	A	saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado,	garantido	mediante
políticas	sociais	e	econômicas	que	visem	à	redução	do	risco	de	doença	e	de	outros	agravos
e	 ao	 acesso	 universal	 e	 igualitário	 às	 ações	 e	 serviços	 para	 sua	 promoção,	 proteção	 e
recuperação").

Neste	sentido,	colaciono	o	seguinte	julgado	do	STJ:

"PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 ADMINISTRATIVO.	 AGRAVO	 INTERNO	 NO	 AGRAVO
EM	RECURSO	ESPECIAL.	CONTRARIEDADE	AO	artigo	535	DO	CPC/1973.	DEFICIÊNCIA
NA	 ALEGAÇÃO.	 INCIDÊNCIA	 DA	 SÚMULA	 284	 DO	 STF.	 AÇÃO	 CIVIL	 PÚBLICA.
ANTECIPAÇÃO	 DE	 TUTELA.	 DEFERIMENTO	 CONTRA	 O	 PODER	 PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.	 REVISÃO	 DOS	 REQUISITOS	 CONCESSIVOS	 DA	 MEDIDA	 LIMINAR.
INVIABILIDADE.	 QUESTÃO	 ENFRENTADA	 PELA	 CORTE	 DE	 ORIGEM	 COM	 BASE	 NOS
ELEMENTOS	DE	PROVA.	INCIDÊNCIA	DA	SÚMULA	7	DO	STJ.	PRECEDENTES.	1.	[…]	2.
[…]	3.	A	jurisprudência	do	STJ	é	assente	no	sentido	de	que,	além	de	ser	incabível	Recurso
Especial	contra	decisão	que	defere	ou	indefere	liminar,	incidência	da	Súmula	735/STF,	por
analogia,	 a	 análise	 do	 preenchimento	 ou	 não	 dos	 requisitos	 de	 antecipação	 de	 tutela
enseja	 incursão	nos	suportes	 fático	e	probatório	dos	autos,	esbarrando	no	óbice	contido
na	Súmula	7/STJ,	haja	vista	que	o	disposto	no	artigo	1º,	§	3º,	da	Lei	8.437/1992	refere-se
"às	 liminares	 satisfativas	 irreversíveis,	 ou	 seja,	 àquelas	 cuja	 execução	 produz	 resultado
prático	 que	 inviabiliza	 o	 retorno	 ao	 status	 quo	 ante,	 em	 caso	 de	 sua	 revogação"	 (REsp
664.224/RJ,	 Rel.	 Min.	 Teori	 Albino	 Zavascki,	 Primeira	 Turma,	 DJ	 de	 1.3.2007,	 p.	 230).
[“AgInt	no	AGRAVO	EM	RECURSO	ESPECIAL	Nº	785.407	-	RJ	(2015/0239223-2)	RELATOR
:	MINISTRO	OG	FERNANDES]	”

Este	 julgado	aplica-se	 ao	 caso	 em	análise,	 eis	 que	a	 concessão	de	 liminar	 tal
como	requerida	pelos	autores,	pode	ser	reversível	em	caso	de	eventual	recurso.

O	que	se	denota	é	a	gravidade	do	quadro	de	saúde	que	passa	a	saúde	pública
local,	eis	que	diariamente	vê-se	notícias	de	aumento	dos	casos	de	pessoas	infectadas	pelo
covid-19,	 além	 de	 aumento	 no	 número	 de	 óbitos,	 dados	 estes	 extraídos	 do	 portal	 do
próprio	Governo	do	Estado.

Não	 se	 trata	 aqui	 de	 controle	 de	 políticas	 públicas	 pelo	 judiciário.	 Nota-se
claramente	 a	 preocupação	 do	 constituinte	 originário	 em	 outorgar	 a	 este	 bem	 especial
proteção	 jurídica,	 atribuindo	 ao	 Poder	 Público	 a	 tarefa	 de	 prestar	 assistência	médica	 e
garantir	a	realização	dos	demais	procedimentos	relacionados,	a	 todos	aqueles	que	deles
necessitem,	de	forma	universal	e	gratuita.

Calha	 sublinhar	 um	 dos	 mais	 assinalados	 princípios	 do	 nosso	 sistema	 de
jurisdição,	 conforme	o	qual	 nenhuma	 lesão	ou	ameaça	a	direito	poderá	 ser	 subtraída	 à
apreciação	 do	 Poder	 Judiciário,	 nos	 termos	 do	 art.	 5º,	 XXXV,	 da	 Constituição	 Federal.
Com	efeito,	qualquer	ameaça	ou	 lesão	a	direito	pode	 ser	 levada	à	apreciação	do	Poder
Judiciário,	ainda	que	tenha	surgido	de	uma	atuação	estatal.
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Ainda	nesse	sentido,	resta	averiguar	se	o	controle	do	Poder	Judiciário	também
alcança	 o	mérito	 do	 ato	 administrativo	 discricionário.	Este	 ato,	 como	 se	 sabe,	 é	 aquele
sobre	o	qual	a	Administração	Pública	dispõe	de	certa	margem	de	escolha,	nos	 termos	e
limites	 da	 lei,	 para	 optar	 pelo	 caminho	 mais	 benéfico	 para	 a	 administração	 pública,
segundo	os	critérios	de	conveniência	e	oportunidade.

Como	é	possível	notar	nas	linhas	acima,	o	gestor	público,	nestes	casos,	possui
um	campo	de	 liberdade	sobre	o	qual	a	 sua	decisão	pode	 transitar	dentro	da	 legalidade,
cabendo-lhe	 escolher	 entre	 duas	 ou	mais	 soluções	 possíveis	 perante	 a	 situação	 vertente.
Esta	 forma	de	ato	é	necessária	para	não	engessar	o	administrador,	conferindo-lhe	certa
liberdade	de	escolha	dentre	as	opções	disponíveis.

Nesse	 sentido,	 mencionam-se	 as	 lições	 do	 emérito	 administrativista	 Celso
Antônio	Bandeira	de	Mello:

“Para	ter-se	como	liso	o	ato	não	basta	que	o	agente	alegue	que	operou	no
exercício	de	discrição,	isto	é,	dentro	do	campo	de	alternativas	que	a	lei	lhe	abria.	O
juiz	poderá,	a	instâncias	da	parte	e	em	face	da	argumentação	por	ela	desenvolvida,
verificar,	 em	 exame	 de	 razoabilidade,	 se	 o	 comportamento	 administrativamente
adotado,	inobstante	contido	dentro	das	possibilidades	em	abstrato	abertas	pela	lei,
revelou-se,	 'in	 concreto',	 respeitoso	das	 circunstâncias	de	 caso	e	deferente	para
com	 a	 finalidade	 da	 norma	 aplicada.	 (…)	 Ou	 seja,	 o	 mero	 fato	 de	 a	 lei,	 em	 tese,
comportar	 o	 comportamento	 profligado	 em	 juízo	 não	 seria	 razão	bastante	 para
assegurar-lhe	 legitimidade	 e	 imunizá-lo	 da	 censura	 judicial”	 (Curso	 de	 Direito
Administrativo,	28ª	Edição,	fls.	971/972).

O	Supremo	Tribunal	Federal	segue	no	mesmo	sentido:

“Agravo	 regimental	 no	 agravo	 de	 instrumento.	 Constitucional.	 Ação	 civil
pública.	Obrigação	de	fazer.	Implementação	de	políticas	públicas.	Possibilidade.	Violação
do	 princípio	 da	 separação	 dos	 poderes.	 Não	 ocorrência.	 Precedentes.	 1.	 O	 Poder
Judiciário,	em	situações	excepcionais,	pode	determinar	que	a	Administração	Pública	adote
medidas	assecuratórias	de	direitos	constitucionalmente	reconhecidos	como	essenciais,	sem
que	 isso	configure	violação	do	princípio	da	 separação	de	poderes.	2.	Agravo	 regimental
não	provido.	 (AI	 708667	AgR,	Relator(a):	Min.	DIAS	TOFFOLI,	Primeira	Turma,	 julgado
em	 28/02/2012,	 ACÓRDÃO	 ELETRÔNICO	 DJe-069	 DIVULG	 09-04-2012	 PUBLIC	 10-04-
2012)”

Como	muito	bem	observado	nos	trechos	destacados	acima,	ao	 judiciário	cabe
verificar	 a	 razoabilidade	 do	 mérito	 administrativo	 no	 caso	 concreto,	 averiguando	 se	 a
medida	 tomada	 é	 adequada	 à	 situação	 e	 se	 cumpre	 o	 objetivo	 inserido	 na	 norma.	 Em
outras	 palavras,	 não	 cabe	 ao	 Judiciário	 a	 função	 executiva,	 mas,	 tão	 somente,	 a	 de
analisar	a	razoabilidade,	e	se	a	medida	adotada	atende	aos	direitos	essenciais.
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Não	 se	 trata	 aqui	 de	 criar	 políticas	 públicas	 a	 serem	 desempenhadas	 pelo
Executivo,	e	sim	saber	se	o	Estado	está	cumprindo	com	a	sua	obrigação	diante	do	direito
subjetivo	público,	previsto	na	Constituição	Federal,	a	todos	os	cidadãos:	a	saúde.

Ademais,	 a	 Lei	 nº	 13.655/2018	 promoveu	 profundas	 profundas	 alterações	 no
Direito	 brasileiro,	 mais	 especificamente	 na	 Lei	 de	 Introdução	 às	 Normas	 de	 Direito
Brasileiro	–	LINDB,	 inclui-se	os	arts.	20	a	30	prevendo	regras	sobre	segurança	jurídica	e
eficiência	na	criação	e	na	aplicação	do	direito	público.

Dispõe	o	art.	20	da	LINDB:

“Art.	 20.	 Nas	 esferas	 administrativa,	 controladora	 e	 judicial,	 não	 se	 decidirá
com	 base	 em	 valores	 jurídicos	 abstratos	 sem	 que	 sejam	 consideradas	 as	 consequências
práticas	da	decisão”.

E	ainda,	foi	editado	o	Decreto	nº	9.830/2019	que	regulamenta	os	arts.	20	a	30
da	LINDB,	inseridos	pela	Lei	nº	13.655/2018.	Esse	Decreto	fornece	a	seguinte	definição	do
que	considera	valor	jurídico	abstrato:

“Art.	3º	(…)

§	 1º	 Para	 fins	 do	 disposto	 neste	 Decreto,	 consideram-se	 valores	 jurídicos
abstratos	 aqueles	 previstos	 em	 normas	 jurídicas	 com	 alto	 grau	 de	 indeterminação	 e
abstração.

Ou	 seja,	 impõe-se	 a	necessidade	do	órgão	 julgador	 considerar	um	argumento
metajurídico	no	momento	de	decidir,	qual	seja,	as	“consequências	práticas	da	decisão”,

No	 caso	 em	 questão,	 para	 análise	 do	 pedido	 inicial,	 deve-se	 levar	 em
consideração	as	consequências	práticas	da	decisão	e	não	apenas	em	um	dos	vários	valores
abstratos,	 como	por	exemplo	o	princípio	de	dignidade	da	pessoa	humana	 (art.	1º,	 III)	 e
direito	constitucional	à	saúde.

Com	base	nisso,	não	vejo	como	possível	conceder	mais	prazo	para	que	o	Estado
do	Amapá	elabore	um	estudo	detalhado	daquilo	que	precisa	para	enfrentar	a	pandemia,
pois,	há	quase	dois	meses	 foi	detectado	a	existência	do	covid-19	no	Estado	e	por	 isso	 já
deveria	 ter	 esse	 plano	 em	 plena	 execução.	O	 que	 não	 se	 pode	 é	 aceitar	 que	mais	 vidas
sejam	 perdidas	 ante	 o	 atraso	 e	 ineficiência	 do	 aparelho	 estatal.	 Os	 óbitos	 estão
aumentando	diariamente	e	a	tendência	é	que	mais	pessoas	venham	a	sucumbir	diante	da
falta	 de	 assistência	 médica	 adequada,	 por	 exemplo,	 até	 o	 dia	 de	 ontem	 [6/5/2020]	 56
pessoas	já	havia	falecido,	ou	seja,	19	óbitos	a	mais	de	pessoas	do	que	foi	registrado	até	a
propositura	desta	ação.

No	 que	 tange	 à	 não	 aplicabilidade	 de	 multa	 [astreintes]	 à	 fazenda	 pública,
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entendo	 que	 não	 é	 ocaso	 de	 sua	 afastabilidade,	 pois	 se	 configura	 como	 uma	 forma	 de
coagir	 o	 devedor	 ao	 cumprimento	 da	 obrigação	 mediante	 a	 imposição	 de	 multa
pecuniária.	 Caso	 não	 seja	 imposta,	 mesma	 à	 Fazenda	 Pública,	 não	 haveria	 qualquer
garantia	para	forçar	o	cumprimento	de	determinada	obrigação.

Ante	 o	 exposto,	 DEFIRO	 O	 PEDIDO	 DE	 LIMINAR	 requerido	 na	 inicial	 para
determinar	que,	no	prazo	de	15	dias:

1)	 o	 ESTADO	 DO	 AMAPÁ	 garanta	 a	 implantação,	 disponibilização	 e
funcionamento	 todos	 os	 leitos	 hospitalares	 previstos	 no	 Plano	 de	 Contingência	 para	 o
novo	coronavírus	no	Estado	do	Amapá	e	anunciados,	sendo:

1.a)	26	leitos	intensivos	no	Centro	Covid	I;

1.b)	58	leitos,	sendo	44	leitos	clínicos	e	14	leitos	de	UTI,	no	Centro	Covid	II;

1.c)18	 leitos,	 sendo	 14	 leitos	 clínicos	 e	 4	 leitos	 de	 UTI,	 no	 Centro	 Covid	 III
(Santana);

1.d)	apresentar	um	relatório	das	medidas	já	executadas	e	um	cronograma	final
para	inauguração	dos	novos	leitos,	identificando	o	quantitativo	de	leitos	de	UTI	e	clínicos
a	serem	instalados	e	local	de	instalação;

2)	 o	 ESTADO	 DO	 AMAPÁ	 supra	 o	 déficit	 de	 leitos	 gerais	 já	 apurado,
implantando	e	colocando	em	funcionamento	37	leitos	gerais	de	isolamento	para	suprir	a
atual	demanda,	bem	como	supra	eventual	demanda	de	leitos	hospitalares	(gerais	e	de	UTI)
que	 se	fizerem	necessários	durante	 o	período	da	 epidemia	da	COVID-19,	mesmo	após	 a
implantação	das	“unidades	de	campanha”	já	anunciadas;

3)	o	ESTADO	DO	AMAPÁ	implante	sistema	de	regulação	de	pacientes	de	modo
que	estes	sejam	pronta	e	prontamente	transferidos	para	leitos	de	isolamento	destinados	ao
tratamento	 da	COVID-19,	 evitando-se	 a	 contaminação	de	 pessoas	 internadas	 por	 outros
motivos,	em	especial	no	Hospital	de	Emergências.

Cite-se.	Intimem-se	as	partes	desta	decisão.

Cumpra-se	com	URGÊNCIA.	Processo	relativo	à	SAÚDE	PÚBLICA	COLETIVA.

MACAPÁ,	07/05/2020

ALAIDE	MARIA	DE	PAULA
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DECISÃO 
 

 
 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se de ação civil pública, com pedido de liminar, proposta pelo
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPA – COREN/AP em face do
ESTADO DO AMAPÁ.
 

Narrou o Autor o seguinte: 
 

a) “a presente demanda veio à tona após o recebimento de inúmeras
denúncias realizadas (documento anexo) pelos profissionais de enfermagem nos canais
de atendimento disponibilizado pelo COREN/AP, que motivou ao Grupo de Enfrentamento
de Crise do COVID-19/COREN/AP, realizar fiscalização “in loco” nos ambientes
hospitalares de gerência pelo Estado do Amapá(HE e HES HCAL, Centro de atendimento
COVID-19) como os de gerência pelo Município de Macapá, (UBS- Lélio  Silva e Marcelo
Candia), para averiguar as das denúncias”.
 

b) “Após a realização das fiscalizações, a equipe do Coren/Ap, confirmou as
denúncias realizadas, e emitiu relatório, apontando as irregularidades constatadas, dentre
elas o fornecimento inadequado do EPI’s aos profissionais, falta de insumos de higiene
dos profissionais(álcool em gel, detergente líquido e papel toalha).Além disso, foi
constatado quantitativo inadequado de profissionais de enfermagem nas unidade de
atendimento 24 horas, dentre outra irregularidades narradas nos relatórios”.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Amapá

6ª Vara Federal Cível da SJAP

Num. 233815450 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: HILTON SAVIO GONCALO PIRES - 15/05/2020 01:28:21
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051501282164700000229874482
Número do documento: 20051501282164700000229874482



c) “O resultado do relatório anexo, causa espanto, e verdadeira preocupação
diante da maneira precária que esses profissionais vêm enfrentando a pandemia do
COVID- 19, sem que haja uma estrutura mínima adequada que garanta a segurança dos
profissionais de enfermagem e os demais profissionais da saúde que estão atuando nos
hospitais, colocando em risco de igual forma os usuários da rede pública de saúde”.
 

O Autor transcreveu trechos considerados mais relevantes do relatório
emitido pelo Grupo de Enfrentamento de Crise relacionado ao COVID-19, que trata do
diagnóstico sobre o consolidado de informações colhidas nas unidades hospitalares de
gerência do ESTADO DO AMAPÁ.
 

Os trechos colacionados versam sobre o subdimensionamento de pessoal em
enfermagem; a ausência de capacitação dos profissionais de enfermagem para
enfrentamento do COVID-19; a ausência de política de gerenciamento de profissionais de
enfermagem com suspeitas ou confirmação de COVID-19; a carência de equipamentos
de proteção individual – EPIs; e a ausência de medidas de proteção voltadas aos
profissionais de enfermagem do grupo de risco.
 

O Autor declarou também que "Paralelo às fiscalizações, também foi
implementado pelo Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional do Amapá, o
observatório, que trata de canal exclusivo para coleta de informações de dados dos
profissionais de enfermagem que estão na linha de frente de combate ao Coronavírus, e
foram contaminados, onde os dados colhidos se mostram preocupantes com o número de
profissionais da enfermagem que estão se contaminado e sendo afastados e vindo a
óbitos". Segundo constou do mencionado observatório, "o número de profissionais de
enfermagem infectados pelo covid-19 no estado do Amapá, cujos dados foram colhidos
em 27/04/2020, no total de 83 profissionais de enfermagem contaminados, e 01(um)
morte confirmada por infecção do Coronavírus ".
 

Discorreu acerca da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020,
atualizada em 31/03/2020, que institui medidas de prevenção e controle de infecção que
devem ser implementadas aos profissionais de saúde, para evitar ou reduzir ao máximo a
transmissão de microrganismos durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo COVID-19.
 

Relatou que o Governador do Estado do Amapá "no dia 03 de abril de 2020,
publicou no diário oficial o Decreto no 1497/2020, que suspendeu, a contar da data de 19
de abril de 2020, até a data de 03 de maio de 2020, em todo o território do Estado do
Amapá, as atividades e eventos nos estabelecimentos, determinando em seu art. 8o
determinou o afastamento dos servidores no regime de teletrabalho, com exceção dos
servidores da saúde". Sustentou que o referido decreto foi omisso quando à medida
afastamento ou realocação dos profissionais de saúde do grupo de risco.  
 

Argumentou que "o governo federal, na esfera dos servidores públicos
federais, após a decretação do estado de calamidade pública, observou a garantia de
segurança aos profissionais maiores de 60 (sessenta) anos, imunodeficientes, com
doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, respiratórias e
metabólicas, gestantes e lactantes por meio da portaria do ministério da saúde no 428,
DE 19 DE MARCO DE 2020, diante do risco que o profissional da saúde corre de se
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contaminar". Defendeu o Autor a aplicação analógica da mencionada regra ao Estado do
Amapá, a fim de implementar tratamento equivalente.
 

Requereu a concessão de tutela de urgência:
 

a) "para que o Estado disponibilizem imediatamente o fornecimento de
equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de enfermagem, nos termos
da Nota Técnica no 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA (doc anexo), para prevenção ao
contágio do COVID-19";
 

b) "Subsidiariamente (na forma do art. 326, CPC), caso Vossa Excelência não
entenda pelo deferimento da liminar nos termos acima, requer que seja deferida a tutela
provisória, na modalidade tutela de urgência, para que o Estado comprove nos autos o
regular fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de
Enfermagem que prestam serviços nas redes estadual de saúde, nos termos da Nota
Técnica no 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, para prevenção ao contagio do COVID-19,
esclarecendo para quais unidades se destinam e quais equipamentos especificamente
serão disponibilizados (evitando trabalhar-se com números genéricos e situações
imprecisas), sob pena de presunção do não fornecimento regular e determinação para
que o faca, nos termos do pedido definitivo, inclusive relatando os planos quantitativos de
distribuição de referidos equipamentos";
 

c) "para que o Estado garanta o afastamento dos profissionais de
enfermagem idosos (acima de 60 anos), bem como os demais profissionais de
enfermagem que estejam no considerado grupo de risco para as complicações da
COVID-19, das atividades que envolvam o contato direto com pacientes já diagnosticados
ou suspeitos de infecção por Coronavírus";
 

d) "Subsidiariamente (na forma do art. 326, CPC), caso Vossa Excelência não
entenda pelo deferimento da liminar nos termos acima, que determine ao governo do
Amapá, a realocação do servidor para outro ambiente que o profissional não tenha
contato direto com pacientes infectados pelo COVID-19";
 

e) "para que seja assegurado a capacitação dos profissionais de enfermagem
para combate ao Covid-19, e determinando ao Estado que acoste nos autos a
comprovação do efetivo treinamento";
 

f) "para que o Estado apresente nos autos qual a política de gerenciamento
dos profissionais de enfermagem com suspeitas ou confirmação COVID-19 e assegure
aos profissionais o fornecimento de teste rápidos".
 

Como provimento final, requereu a procedência dos pedidos, com a
confirmação da tutela de urgência.
 

A petição inicial veio acompanhada de documentação.
 

Em despacho de id 227088346, determinou-se a intimação do Autor para
apresentação de emenda à petição inicial, a intimação do Réu para manifestação, nos
termos do art. 2º da Lei nº 8.437/1992, e a intimação do Ministério Público Federal – MPF,
nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985.
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O Autor apresentou emenda à petição inicial (id 230334358), na qual
destacou as irregularidades constatadas em casa unidade hospitalar de responsabilidade
do Estado do Amapá. Esclareceu que o item "a" dos pedidos da exordial pretende que o
Réu disponibilize imediatamente os equipamentos de proteção individual aos profissionais
de enfermagem. Em relação ao item "b" dos pedidos, esclareceu que "não e subsidiário e
sim acessório ao item “a”, pois visa exclusivamente determinar ao o Estado, que
apresente nos autos o quantitativo de EPI s efetivamente adquiridos (comprovação da
compra), bem como, quais foram efetivamente entregues as unidades de saúde
(documento que demonstre a entrega), e plano de gerenciamento e distribuição desses
equipamentos internamente nas unidades". 
 

Requereu a emenda do mencionado item b, nos seguintes termos: 
 

"b) requer que seja deferida a tutela provisória, na modalidade tutela
de urgência, para que o Estado comprove nos autos o regular
fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) nas unidades
hospitalares, esclarecendo para quais unidades se destinam e quais
equipamentos especificamente foram disponibilizados (evitando trabalhar
com números genéricos e situações imprecisas) acostando documentação
que comprove a efetiva aquisição e entrega de EPI s nas unidades, e o
plano de gerenciamento e distribuição desses equipamentos internamente
nas  unidades, sob pena de presunção do não fornecimento regular
e determinação para que o faca, nos termos do pedido definitivo, inclusive
relatando os planos quantitativos de distribuição de referidos
equipamentos;"  
 

Ao final, reiterou os pedidos de tutela de urgência. A petição veio
acompanhada de documentação. 
 

O Autor, em manifestação de id 232112870, reiterou os pedidos de tutela de
urgência, bem como requereu a juntada de documentação.
 

O ESTADO DO AMAPÁ, em manifestação de id 232680878, arguiu,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o pedido do Autor é
indeterminado. Sustentou o não cabimento de medida liminar contra o poder público que
esgote o objeto da ação.
 

Requereu o indeferimento da inicial em razão da sua inépcia e,
subsidiariamente, o indeferimento da liminar e a improcedência dos pedidos.
 

A manifestação veio acompanhada de documentação.
 

O Autor, em manifestação de id 233377852, refutou os argumentos do
ESTADO DO AMAPÁ. Ao final, reiterou os pedidos de concessão de liminar.
 

O MPF apresentou manifestação (id 235634348), na qual pugnou pelo
deferimento da liminar.
 

Vieram os autos conclusos.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
 

Inicialmente, recebo a emenda à inicial de id 230334358 em relação à
discriminação dos pedidos de tutela de urgência para cada instituição de saúde do Estado
do Amapá, bem como o esclarecimento acerca das tutelas contidas nos itens "a" e "b" dos
pedidos.
 

II.1 - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
 

Acerca da referida preliminar, entendo que o Autor atendeu às determinações
de emenda da petição inicial, discriminando as irregularidades constatadas por cada
instituição de saúde de administração pública estadual, bem como esclarecendo sobre as
tutelas requeridas nos itens "a" e "b" dos pedidos.
 

Rejeito, pois, a preliminar em comento.
 

II.2 - DO NÃO CABIMENTO DA LIMINAR
 

O Réu alegou que o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 estabelece que não
cabe a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
 

No entanto, a jurisprudência posiciona-se favoravelmente à concessão de
liminar contra o Poder Público, mesmo que ela tenha natureza satisfativa, caso seja
necessário garantir o direito à vida. Nesse sentido:
 

PROCESSUAL CIV IL  E  CONSTITUCIONAL.  AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS.  
 
1 .  Admi te-se,  excepc iona lmente ,  o  defer imento  de  l iminar
satisfativa quando tal providência seja imprescindível para evitar
perecimento de direito, o que, na espécie, se justifica para garantir o
indispensável tratamento de saúde do paciente. A proibição contida na §
3º do art. 1º da Lei 8.437/92 deve ser analisada à luz da Constituição
Federal, em observância ao princípio da efetividade da jurisdição e da
razoabilidade.  
 
2. Orientação jurisprudencial assente nesta Corte, na linha de
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, inclusive no quanto decidido em tema de repercussão geral, o de
se encontrar inserido no rol de deveres do Estado o tratamento médico
adequado aos necessitados, com o fornecimento dos fármacos a ele
referentes, mesmo os de alto custo, porque responsabilidade solidária dos
entes da federação, em todos os níveis de governo, podendo ser
composto o polo passivo da demanda pelas entidades de nível federal,
estadual, distrital ou municipal, individual ou conjuntamente.  
 
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.  (Acórdão Número
0048609-34.2009.4.01.0000 00486093420094010000 Classe AGRAVO
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DE INSTRUMENTO (AG) Relator(a) JUIZ FEDERAL RODRIGO
NAVARRO DE OLIVEIRA Origem TRF - PRIMEIRA REGIÃO Órgão
julgador QUINTA TURMA Data 07/06/2017 Data da publicação 16/06/2017
Fonte da publicação e-DJF1 16/06/2017) 
 

No caso dos autos, excepcionalmente, não se verifica a proibição do art. 1º, §
3º, da Lei nº 8.437/1992, por tratar a presente demanda de questões relacionadas à
saúde e à vida dos profissionais de enfermagem. 
 

Ademais, não é dado ignorar o contexto fático que é passado pelo País, em
que há pandemia em pleno curso.
 

Rejeito, pois, a alegação em tela. 
 

II.3 - DA TUTELA DE URGÊNCIA  
 

II.3.1 - DA CARÊNCIA DE EPIs 
 

O art. 12 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, autoriza o
Juiz a conceder decisão em caráter liminar, com ou sem justificação prévia, ao passo que
o art. 19 determina a aplicação do Código de Processo Civil naquilo que não contrarie as
suas disposições. 
 

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil admite a concessão da
tutela de urgência, no caso, antecipada, quando presentes os seguintes requisitos: a)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) ausência de perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado. 
 

Pois bem. 
 

O art. 7º, caput e inc. XXII, da Constituição Federal, estabelece o seguinte: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: 
 
(...) 
 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança; 
 

Nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, o inciso acima
mencionado aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público.  
 

Por sua vez, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, por meio
da Nota Técnica nº 4/2020, que estabelece medidas de prevenção e controle que devem
ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo
novo Coronavírus, recomenda, para os profissionais de saúde, o uso dos seguintes
equipamentos de proteção individual (EPI) (id 226461884 - Pag. 20):
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- óculos de proteção ou protetor facial (face shield);
 

- Máscara cirúrgica;
 

- Avental;
 

- Luvas de procedimento
 

- Gorro (para procedimentos que geram aerossóis)
 

Sobre as máscaras de proteção, a nota técnica observa que "os profissionais
de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente,
ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou
aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar,
ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais,
broncoscopias, etc." (id 226461884 - Pag. 20).
 

A necessidade de fornecimento e utilização de equipamentos e de adequada
capacitação dos profissionais de saúde, por outro lado, resultam óbvias: além de
preservar a vida e saúde do profissional, também é necessário que se preserve a sua
capacidade de trabalho, que poderá ser severamente limitada, inclusive ante necessidade
de eventual isolamento, como se impede ainda que tal profissional seja vetor de
transmissão para seus familiares, outros profissionais da saúde, bem como para os
pacientes, muitos dos quais já fragilizados.
 

Como bem apontado pelo Parquet, "caso não se corrija essas irregularidades
na rede pública do Estado, há o sério risco de o Estado ficar sem profissionais de saúde,
consequentemente impossibilitado de atender à demanda da população nos hospitais, o
que levaria a uma situação calamitosa e irreversível".
 

No caso dos autos, alegou o Autor que o ESTADO DO AMAPÁ não está
disponibilizando aos profissionais de enfermagem, nas instituições de saúde de sua
administração, equipamentos de proteção individual – EPIs adequados, havendo também
o relato de insuficiência e de ausência desses equipamentos e de insumos de higiene.
 

Em emenda à petição inicial (id 230334358), o Autor esclareceu que foram
realizadas fiscalizações em cinco unidades de saúde gerenciadas pelo Estado do Amapá.
São elas:
 

1. Hospital Estadual de Santana – HES;
 

2. Hospital de Emergência de Macapá – HE;
 

3. Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL;
 

4. Hospital da Criança e do Adolescente / Pronto atendimento infantil –
HCA/PAI; e
 

5. Unidade de pronto Atendimento Zona Sul – UPA ZONA SUL
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Relatou que as fiscalizações, ocorridas no período de 23 a 26 de março de
2020, culminaram na elaboração do Relatório de Levantamento de Risco Relacionados
ao COVID-19 (id 226425935), no qual foram apontadas diferentes irregularidades.
 

Quanto aos EPIs, o relatório constatou as seguintes irregularidades,
discriminadas por unidade de saúde do Estado do Amapá (id 230334358 - Pag. 3):
 

a) Hospital Estadual de Santana – HES:
 

"EPI’s – segundo consta no relatório, alega que possui máscaras cirúrgicas
em pouca quantidade. Máscaras N95/PFF2, possuem em quantidade insuficiente, na sala
semi-intensiva segundo consta, não foi distribuído o equipamento N95/PFF2. Protetor
ocular, luvas cirúrgicas, capotes, aventais toucas/gorros, possui em quantidade
insuficiente para atendimento da demanda. De igual forma não possui quantidade
suficiente de pias nos ambientes para higienização das mãos. Por fim, foi constatado a
carência de álcool 70% em gel."
 

b) Hospital de Emergência de Macapá – HE:
 

"EPI’s – segundo consta no relatório, Máscaras cirúrgicas possui em
quantidade insuficiente. Máscaras N95/PFF2, possuem em quantidade insuficiente. No
HE há relatos da farmácia está triando e não disponibilizando em tempo hábil o
equipamento, não respeitando a troca dos equipamentos no tempo estabelecido, forçando
o profissional usar o equipamento por horas, sem a devida troca estabelecida (conforme
recomendação ANVISA e OMS). Protetor ocular, luvas cirúrgicas, capotes, aventais
toucas/gorros, papel toalha e sabão líquido possui em quantidade insuficiente (havendo
relatos da falta por profissionais de enfermagem) para atendimento da demanda e não
possui quantidade suficiente de pia nos ambientes para higienização das mãos. Por fim,
foi constatado a carência de álcool 70% em gel."
 

c) Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL:
 

"EPI’s – segundo consta no relatório, o HCAL não possui Máscaras
cirúrgicas, e nem Máscaras N95/PFF2. Protetor ocular, luvas cirúrgicas, capotes, aventais
toucas/gorros, HCAL não possui. Papel toalha e sabão líquido possui em quantidade
insuficiente (havendo relatos da falta por profissionais de enfermagem). Não possui
quantidade suficiente de pia nos ambientes para higienização das mãos."
 

d) Hospital da Criança e do Adolescente / Pronto atendimento infantil –
HCA/PAI:
 

"EPI’s – segundo consta no relatório, o HCA/PAI não possui Máscaras
cirúrgicas, e nem Máscaras N95/PFF2."
 

e) Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul – UPA ZONA SUL:
 

"EPI’s – segundo consta no relatório, UPA DA ZONA SUL possui Máscaras
cirúrgicas, e Máscaras N95/PFF2. Protetor ocular, luvas cirúrgicas, capotes, aventais
toucas/gorros. Papel toalha e sabão líquido."
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Dessa forma, depreende-se que o único estabelecimento de saúde sem
constatações de irregularidades quanto ao fornecimento de EPIs e insumos de higiene
hospitalar é a UPA ZONA SUL.
 

Em manifestação de id 232680878, o ESTADO DO AMAPÁ informou que tem
fornecido a todos os profissionais de saúde EPIs em quantidade suficiente. Além disso,
alegou que vem adquirindo esses equipamentos e recebendo constantes doações,
conforme seria divulgado na mídia em geral e nas redes sociais do ente.
 

A fim de comprovar o recebimento desses equipamentos pelas unidades de
saúde da rede pública, juntou termos de responsabilidade/transferência, cautelas e notas
de saída (id 232680880).
 

Compulsando tal documentação, verifica-se o seguinte:
 

Hospital Estadual de Santana – HES
 

Consoante documento de id 232680880 - Pag. 14, em 9/4/2020, o HES
recebeu 20 frascos de álcool em gel.
 

O Réu não juntou documentos sobre o recebimento dos seguintes itens,
indicados pelo Autor como ausentes/insuficientes: máscaras cirúrgicas, máscaras
N95/PFF2, protetor ocular, luvas cirúrgicas, capotes/aventais, toucas/gorros, e pias para
higienização das mãos.
 

Hospital de Emergência de Macapá – HE
 

Pelo documento de id 232680880 - Pag. 6, verifica-se o recebimento de 2.600
máscaras de proteção (sem especificação) e 300 luvas, no dia 5/5/2020. Já o documento
de id 232680880 - Pag. 11 evidencia o recebimento, em 2/5/2020, de 2 caixas de
máscaras triplas (sem especificação), com o total de 5.000 unidades.
 

Por sua vez, consoante documentos de id 232680880 - Pag. 5, 7 e 11, em
29/4/2020, 2/5/2020 e 4/5/2020, o HE recebeu no total de 11 caixas de macacão de
proteção hospitalar, com 25 unidades cada. Já o documento de id 232680880 - Pag. 15
registra o recebimento de 20 frascos de álcool em gel em 9/4/2020.
 

Portanto, em relação à alegação de insuficiência/ausência de máscaras de
proteção, capote/avental, luvas cirúrgicas e álcool em gel, não há, ao menos por ora,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, já que o recebimento dos referidos
itens ocorreu em data posterior à fiscalização efetuada pelo COREN.
 

Ressalte-se apenas a necessidade de esclarecimento acerca do tipo de
máscara de proteção recebida pela instituição de saúde, já que não foi especificado se as
máscaras eram cirúrgicas ou N95/PFF2.
 

Ademais, ao que parece, o macacão de proteção hospitalar supre a
necessidade do equipamento capote/avental.
 

Tendo como parâmetro as irregularidades apontadas pelo Autor em relatório
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de fiscalização, observa-se que o Réu não juntou documentos sobre o recebimento dos
seguintes itens: protetor ocular e toucas/gorros.
 

Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL
 

Consoante documento de id 232680880 - Pag. 4, em 8/5/2020, o HCAL
recebeu 4 caixas de macacão de proteção hospitalar, com 25 unidades cada. Já o
documento de id 232680880 - Pag. 20 registra o recebimento, em 9/4/2020, de 20 frascos
de álcool em gel.
 

Portanto, em relação à alegação de insuficiência/ausência de capote/avental
e álcool em gel, não há, ao menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, já que o recebimento dos referidos itens ocorreu em data posterior à fiscalização
efetuada pelo COREN.
 

Tendo como parâmetro as irregularidades apontadas pelo Autor em relatório
de fiscalização, observa-se que o Réu não juntou documentos sobre o recebimento dos
seguintes itens: máscaras cirúrgicas, máscaras N95/PFF2, protetor ocular, luvas
cirúrgicas, toucas/gorros.
 

Hospital da Criança e do Adolescente / Pronto atendimento infantil –
HCA/PAI
 

Consoante documento de id 232680880 - Pag. 1, em 8/5/2020, o HCA/PAI
recebeu 2.700 máscaras de proteção (sem especificação) e 800 luvas. Pelo documento
de id 232680880 - Pag. 19, verifica-se o recebimento de 20 frascos de álcool em gel em
9/4/2020.
 

Assim, considerando que o Relatório de Fiscalização de id 226425935
constatou a ausência de máscaras cirúrgicas e máscaras N95/PFF2, sem constatação da
ausência/insuficiência de outros tipos de EPI, e diante do documento acima mencionado,
que registra o recebimento de 2.700 máscaras em data posterior à fiscalização efetuada
pelo COREN, não há, ao menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, no ponto.
 

Ressalte-se apenas a necessidade de o ESTADO DO AMAPÁ esclarecer o
tipo de equipamento recebido pelo HCA/PAI, já que não foi especificado se as máscaras
eram cirúrgicas ou N95/PFF2.
 

Em resumo:
 

a) Na Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul – UPA ZONA SUL, não
houve irregularidades constatadas quanto à ausência/insuficiência de EPIs;
 

b) No Hospital da Criança e do Adolescente / Pronto atendimento infantil –
HCA/PAI, verifica-se, ao menos em uma análise perfunctória da lide, a ausência de
elementos a evidenciar a ausência/insuficiência de EPIs.
 

c) No Hospital Estadual de Santana – HES, há elementos que evidenciam a
ausência/insuficiência de EPIs, tendo o ESTADO DO AMAPÁ juntado documento que
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evidência apenas a disponibilização de álcool em gel.
 

d) No Hospital de Emergência de Macapá – HE, há elementos que
evidenciam a ausência/insuficiência dos seguintes EPIs: protetor ocular e touca/gorro.
 

e) No Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima – HCAL, há elementos que
evidenciam a ausência/insuficiência dos seguintes EPIs: máscara cirúrgica, máscara
N95/PFF2, protetor ocular, luva cirúrgica e touca/gorro.
 

Portanto, observa-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do
direito quanto à alegação de ausência/insuficiência de EPIs, em relação a três unidades
da rede pública de saúde, quais sejam, HES, HE e HCAL.
 

Destaque-se, em relação ao Hospital Estadual de Santana – HES, a presença
dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência em relação a todos os
cinco tipos de EPI recomendados na Nota Técnica-ANVISA nº 4/2020: óculos de proteção
ou protetor facial (face shield); máscara de proteção (cirúrgica e N95/PFF2); avental;
luvas de procedimento; e gorro.
 

Por sua vez, em relação ao Hospital de Emergência de Macapá – HE,
observa-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência
em relação a dois tipos de EPI recomendados na Nota Técnica-ANVISA nº 4/2020: óculos
de proteção ou protetor facial (face shield) e gorro.
 

Por fim, em relação ao Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima – HCAL,
observa-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência
em relação a quatro tipos de EPI recomendados na Nota Técnica-ANVISA nº 4/2020:
óculos de proteção ou protetor facial (face shield); máscara de proteção (cirúrgica e
N95/PFF2); luvas de procedimento; e gorro.
 

Ressalte-se que, quanto ao insumo álcool em gel, o ESTADO DO AMAPÁ
juntou documento que evidencia a sua disponibilização a todos os hospitais nos quais foi
constatada a sua carência, conforme acima exposto.
 

Destaque-se ainda que, em relação aos insumos sabonete líquido e papel
toalha, há a necessidade de maiores esclarecimentos pelas partes, considerando que são
produtos de baixo preço, podendo, em tese, ser facilmente disponibilizados às unidades
de saúde.
 

Também exige a devida instrução processual a alegação de insuficiência de
pias para higienização das mãos no HES, HE e HCAL, considerando que se trata de
realidade que não é objetivamente comprovável, não sendo suficiente para a análise da
questão as provas até então colacionadas aos autos.
 

O Autor, além de pleitear o fornecimento de EPIs, também requereu a
realização de "plano de gerenciamento e distribuição desses equipamentos internamente
nas unidades" (id 230334358 - Pag. 9).
 

Sobre a questão, a fiscalização realizada pelo COREN/AP consignou
denúncia realizada por profissionais no seguinte sentido (id 226425913 - Pag. 11):
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"E dito pelos profissionais, principalmente pelo HE que a farmácia esta
triando a quantidades desses equipamentos e não disponibiliza em tempo
oportuno, não respeitando a troca em hora estabelecida. Uma das falas e
que: “ temos que passar muitas vezes o plantão todo com a
mesma mascara”" 
 

O ESTADO DO AMAPÁ não se pronunciou acerca do problema acima
relatado, limitando-se a alegar que não pode "ser responsabilizado por eventuais
descumprimentos por parte de alguns servidores" (id 232680878 - Pag. 3). 
 

Dessa forma, verifico a presença de elementos suficientes a evidenciar a má
distribuição de EPIs internamente nas unidades de saúde, conforme constata em
fiscalização promovida pelo COREN, o que autoriza a concessão da tutela de
urgência quanto ao pedido de realização de plano de gerenciamento e distribuição dos
EPIs a serem disponibilizados.  
 

No entanto, tal tutela limita-se, ao menos por ora, aos hospitais HES, HE e
HCAL, nos quais se observa a carência/insuficiência de EPIs, conforme acima exposto;
tal adequação deve ser realizada de forma imediata, cabendo a sua completude no prazo
de 72 horas.
 

II.3.2 - DO AFASTAMENTO DE PROFISSIONAIS DO GRUPO DE RISCO 
 

Defendeu o Autor a necessidade de o ESTADO DO AMAPÁ adotar medidas
de prevenção ao contágio dos profissionais classificados pelo Ministério da Saúde como
grupo de risco. Requereu a determinação de afastamento dos profissionais de
enfermagem do grupo de risco ou, subsidiariamente, a sua realocação para setores
hospitalares com menor risco ao servidor. 
 

O ESTADO DO AMAPÁ, em manifestação de id 232680878 - Pag. 4, alegou
que, por meio do Decreto nº 1.377/2020 e da Portaria GAB-SESA nº 132/2020, procedeu
ao afastamento de todos os profissionais acima de 60 (sessenta) anos, não apenas os da
saúde, bem como de todos que integram o grupo de risco por possuir alguma doença
preexistente. 
 

Com efeito, o art. 4º da Portaria GAB-SESA nº 132/2020 estabelece que os
servidores idosos e do grupo de risco estão autorizados a realizar teletrabalho. Confira-se
(id 232680881):  
 

Art. 1º Ficam suspensos, por 15 (quinze) dias a contar da data de 04 de
m a i o  d e  2 0 2 0 ,  o s  a t e n d i m e n t o s  a o   p u b l i c o   e x t e r n o
e usuários dos serviços administrativos, em todas as unidades vinculadas
a Secretaria de Estado da Saúde.  
 
PARÁGRAFO 1º - A suspensão tratada neste artigo não se aplica as
unidades de assistência a saúde, as quais desenvolvem trabalho essencial
no controle da pandemia.  
 
PARÁGRAFO 2º - O prazo de suspenção desta portaria poderá ser
estendido por um período ainda maior, a depender das alterações ão
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Decreto no 1616/2020 publ icadas pelo Governo do Estado,
em razão da situação de pandemia mundial decretada pela Organização
Mundial da Saúde, ocasionada pela propagação do contágio do
Coronavírus. 
 
(...) 
 
Art. 4º Os servidores que possuam mais de 60 (sessenta) anos de idade,
gestantes, portadores de doenças crônicas, diabetes, imunodeprimidos, ou
q u e  a p r e s e n t e m  q u a l q u e r  q u a d r o  d e   s a ú d e   d e f i n i d o
pelo Ministério da Saúde como grupo de risco para os fins desta
portaria, estão autorizados a exercer suas atividades através do sistema
de teletrabalho.  
 
PARÁGRAFO UNICO O teletrabalho, para efeitos desta portaria, consistirá
no exercício remoto de suas atividades funcionais durante o horário de
funcionamento do órgão, devendo o afastado se manter disponível ao
a c e s s o  v i a  i n t e r n e t ,  t e l e f o n e  e  d e m a i s  m e c a n i s m o s
de comunicação disponíveis. 
 

Consoante se depreende do art. 4º da Portaria GAB-SESA nº 132/2020, não
há nenhuma exceção quanto à parcela de servidores idosos e do grupo de risco que
estão autorizados a realizar teletrabalho, razão pela qual se interpreta que estão incluídos
nessa parcela os profissionais de saúde. 
 

O Autor, em manifestação de id 233377852, argumentou que o parágrafo
primeiro do art. 1º da Portaria GAB-SESA nº 132/2020 excluiu de sua abrangência todos
os servidores das unidades de saúde do Estado do Amapá. 
 

No entanto, em que pese o entendimento acima, observa-se que art. 1º da
Portaria GAB-SESA nº 132/2020 tem como destinatário os usuários dos serviços públicos
de saúde, ao suspender o atendimento ao público externo e usuários dos serviços
administrativos, não havendo regulação do trabalho de servidores públicos. O parágrafo
primeiro do dispositivo em tela, por sua vez, dispõe que as unidades de assistência à
saúde prestam serviço essencial, razão pela qual a elas não se aplica a suspensão de
atendimento prevista no caput. 
 

Assim, ao menos em uma análise perfunctória da questão em discussão,
verifica-se que o ESTADO DO AMAPÁ autorizou, por meio do art. 4º da Portaria GAB-
SESA nº 132/2020, a realização de trabalho remoto aos servidores públicos idosos e do
grupo de risco. Também não há evidências que indiquem que os profissionais de
enfermagem do grupo de risco estejam sendo impedidos de realizar trabalho remoto, a
despeito da portaria da Secretaria de Saúde. 
 

Portanto, não há elementos, ao menos por ora, que evidenciem a
probabilidade do direito quanto ao pleito liminar de afastamento ou realocação dos
profissionais de enfermagem idosos e do grupo de risco, indicando possível falta de
interesse de agir. 
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II.3.3 - DA AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO  
 

Quanto à alegação de ausência de capacitação dos profissionais de
enfermagem para o combate ao COVID-19, o Autor, em emenda à petição inicial (id
230334358), relatou o seguinte quadro, discriminado por unidade de saúde, conforme
constatações contidas no Relatório de Levantamento de Risco Relacionados ao COVID-
19 (id 226425935): 
 

a) Hospital Estadual de Santana – HES 
 

"Não possui plano de capacitação para enfrentamento do COVID-
19. Não possui plano de capacitação para descarte adequado de EPI’s. Não possui
documentos  fo rma is  o r ien tando os  p roced imentos  a  serem adotados
na prestação de assistência à saúde de pacientes suspeitos de infecção pelo COVID-19" 
 

b) Hospital de Emergência de Macapá – HE 
 

"Possui plano de capacitação parcial dos profissionais para atendimento de
casos suspeitos do COVID-19. Equipe do HE não recebeu treinamento para descarte de
EPI s em relação ao COVID-19." 
 

c) Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima – HCAL 
 

"Não possui plano de capacitação dos profissionais para atendimento de
casos suspeitos do COVID-19. Equipe do Hcal não recebeu treinamento para descarte de
EPI s em relação ao COVID-19. Não possui documentos formais orientando os
procedimentos a serem adotados na prestação de assistência a saúde de pacientes
suspeitos de infecção pelo COVID-19." 
 

d) Hospital da Criança e do Adolescente / Pronto atendimento infantil –
HCA/PAI: 
 

"Os profissionais de enfermagem do HCA/PAI, foram capacitados para
atendimento de casos suspeitos do COVID-19. Receberam treinamento para descarte de
EPI s em relação ao COVID-19. Porém, não possui documentos formais orientando os
procedimentos a serem adotados na prestação de assistência a saúde de pacientes
suspeitos de infecção pelo COVID-19." 
 

e) Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul – UPA ZONA SUL: 
 

"Os profissionais da UPA ZONA SUL foram capacitados para atendimento de
casos suspeitos do COVID-19. A equipe de enfermagem da UPA ZONA SUL, esta
capacitada parcialmente quanto à utilização e descarte adequado de EPI s em relação ao
COVID-19." 
 

A fiscalização do COREN constatou, portanto, que, em todas as unidades de
saúde objeto da presente ação, não houve capacitação dos profissionais de
enfermagem para o combate ao COVID-19, ou houve capacitação parcial. 
 

O ESTADO DO AMAPÁ, em petição de id 232680878, não se manifestou
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sobre a existência de capacitação de seus profissionais de enfermagem para o combate
ao COVID-19, o que reforça a alegação do Autor de ausência/insuficiência de
treinamento. 
 

Consoante consignou o relatório de fiscalização do COREN/AP, a ausência
de capacitação dos profissionais de enfermagem "pode levar à má assistência dos
pacientes"; que é "importante que a gestão de saúde treine os de enfermagem, assim
como também os outros profissionais de saúde, estabeleça protocolos e fluxos
padronizados e que todos os envolvidos na assistência conduzam as atividades de
maneira uniforme para alcançar êxito na assistência aos suspeitos e portadores do
COVID-19" (id 226425935 - Pag. 7). 
 

O relatório reforçou que "é urgente a implantação das capacitações aos
profissionais de enfermagem para assegurar uma assistência segura aos suspeitos e
doentes por COVID-19, bem como diminuir índices de contaminação e disseminação do
vírus" (id 226425935 - Pag. 8). 
 

Sobre o ponto, cumpre reproduzir a seguinte recomendação da ANVISA
na Nota Técnica nº 4/2020 da ANVISA (id 226461884): 
 

"O serviço de saúde deve fornecer capacitação para todos os profissionais
de saúde (próprios ou terceirizados) para a prevenção da transmissão de
agentes infecciosos. Todos os profissionais de saúde devem ser treinados
para o uso correto e seguro dos EPI, inclusive os dispositivos
de proteção respiratór ia (por exemplo,  máscaras c i rúrgicas 
e máscaras N95/PFF2 ou equivalente)." 
 

Dessa forma, ao menos em sede de liminar, verifica-se a existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito no ponto em comento e em relação
a todas as unidades de saúde objeto da presente lide.  
 

I I .3.4 - DA AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE GERENCIAMENTO E
MONITORAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM SUSPEITA OU
CONFIRMAÇÃO DO COVID-19 
 

Em emenda à inicial, o Autor esclareceu que todas as unidades de saúde
objeto da presente ação não possuem política de gerenciamento e monitoramento de
funcionários com suspeita ou confirmação do COVID-19 (id 230334358). 
 

O ESTADO DO AMAPÁ, em petição de id 232680878, não se manifestou
sobre a existência dessa política, o que reforça a alegação do Autor acerca da ausência
de gerenciamento. 
 

Sobre o ponto em discussão, o relatório de fiscalização do COREN/AP
consignou o seguinte (id 226425935 - Pag. 8): 
 

"Quanto a política de monitorar e gerenciar funcionários com suspeitas ou
confirmação de infecção pelo COVID-19 ou que tiveram exposição a um
caso  con f i rmado  apenas  as  un idades  p r i vadas  (HCM e
HSCSL) responderam que possuem. Um grave erro nas instituições
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públicas do estado. É de suma importância que todas as unidades
de saúde, sendo pública ou privada façam o monitoramento dos
profissionais de enfermagem suspeitos ou confirmados. Assim a gestão
terá o dimensionamento da necessidade de contratar novos profissionais e
avaliar o risco de contaminação pelos profissionais e lançar mão de novas
estratégias de prevenção no ambiente de trabalho." 
 

A Nota Técnica nº 4/2020 da ANVISA também faz a seguinte recomendação
(id 226461884 - Pag. 11): 
 

"Os serviços de saúde devem implementar politicas, que não sejam
punitivas, para permitir que o profissional de saúde que apresente
sintomas de infecção respiratória seja afastado do trabalho." 
 

Dessa forma, ao menos em sede de liminar, verifica-se a existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito no ponto em comento e em relação
a todas as unidades de saúde objeto da presente lide. 
 

II.3.5 - DO FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS AOS PROFISSIONAIS
DE ENFERMAGEM 
 

O Autor requereu a concessão de tutela de urgência no sentido obrigar o Réu
a fornecer aos profissionais de enfermagem testes rápidos para diagnóstico do COVID-
19 (item f, parte final – id 226425913 - Pag. 27). 
 

No entanto, compulsando a exordial e as petições posteriores do Autor, não
houve o relato de ausência/insuficiência de testes rápidos para detecção do COVID-19,
nem demonstração de tanto. 
 

A despeito disso, verifica-se que o ESTADO DO AMAPÁ, em manifestação
de id 232680878, informou que "todos os profissionais da saúde, tanto os que estão na
linha de frente ao enfrentamento ao COVID-19 quando aos profissionais administrativos
que compõem a estrutura da Secretaria de Saúde - SESA foram e são submetidos ao
teste rápido para o vírus". 
 

Portanto, não há, ao menos por ora, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito no ponto. 
 

 
 

III - DECISÃO 
 

ISSO POSTO, na forma da fundamentação supra, CONCEDO EM PARTE 
os pedidos de tutela de urgência, para o fim de determinar ao Réu as seguintes ações:   
 

a) disponibilize, no prazo máximo de 72 horas, aos profissionais de
enfermagem do Hospital Estadual de Santana – HES, os seguintes equipamentos de
proteção individual – EPIs, recomendados na Nota Técnica-ANVISA nº 4/2020: óculos de
proteção ou protetor facial (face shield); máscara de proteção (cirúrgica e N95/PFF2);
avental; luvas de procedimento; e gorro. 
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b) disponibilize, no prazo máximo de 72 horas, aos profissionais de
enfermagem do Hospital de Emergência de Macapá – HE, os seguintes equipamentos de
proteção individual – EPIs, recomendados na Nota Técnica-ANVISA nº 4/2020: óculos de
proteção ou protetor facial (face shield) e gorro. 
 

c) disponibilize, no prazo máximo de 72 horas, aos profissionais de
enfermagem do Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima – HCAL, os seguintes equipamentos
de proteção individual – EPIs, recomendados na Nota Técnica-ANVISA nº 4/2020: óculos
de proteção ou protetor facial (face shield); máscara de proteção (cirúrgica e N95/PFF2);
luvas de procedimento; e gorro. 
 

d )   j u n t e  a o s   a u t o s ,  n o  p r a z o  d e  d o i s  d i a s   a  c o n t a r  d o
cumprimento, documento que comprove a disponibilização dos EPIs acima indicados, e a
realização de plano de gerenciamento e distribuição desses equipamentos internamente
nas unidades de saúde acima referidas.  
 

e) promova a capacitação dos profissionais de enfermagem para o combate
ao COVID-19, devendo comprovar nos autos, a) no prazo de 72 horas, o plano para
capacitação, devendo apresentar b) no prazo máximo de cinco dias corridos, contados da
intimação, o início das medidas necessárias ao cumprimento desta determinação. 
 

f) promova política de gerenciamento dos profissionais de enfermagem com
suspeita ou confirmação do COVID-19, devendo a) no prazo de 72 horas, apresentar nos
autos o plano de tal política de gerenciamento, bem como b) comprovar nos autos, no
prazo de cinco dias corridos, contados da intimação da presente, o início concreto das
medidas necessárias ao cumprimento desta determinação. 
 

Cite-se a parte ré para contestar a presente ação no prazo legal. 
 

Em relação ao documento de id 230342892 (2º Relatório do levantamento
situacional de riscos relacionados ao COVID-19 realizado pelo Coren-AP no período de
23/03 A 13/04 de 2020), considerando a falta de esclarecimento na petição de
id 230334358, intime-se o Autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe eventual
alteração nas constatações verificadas no primeiro relatório, discriminando-as claramente
para cada unidade de saúde objeto da presente ação. 
 

Intime-se a parte ré para cumprir a presente decisão, bem como para
esclarecer, no prazo de cinco dias, a qual unidade de saúde correspondem o "Centro de
Tra tamen to  do  Cov id -19" ,  o  "COVID I I " ,   e  a  "Un idade  2  De  Cov id -
19", mencionados nos documentos de id 232680880 - Pag. 10; 12; e 24.  
 

Outrossim, intime-se a parte ré para que esclareça qual o tipo de máscara de
proteção (cirúrgicas ou N95/PFF2) foi disponibilizada às unidades de saúde indicadas nos
documentos de id 232680880 - Pag. 1 e 6.  Prazo: cinco dias.
 

Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos acerca da situação atual,
que se revela continuamente volátil, determino ainda ao réu que informe, a cada cinco
dias, o número de profissionais da instituições, enfermeiros ou não, identificados como
infectados pela doença em cada uma das unidades de saúde citadas no presente, bem
como o período de afastamento dos enfermeiros.
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O descumprimento de qualquer dos itens acima listados, inclusive dos
prazos, ensejará multa diária de R$ 10.000,00 por item, sem prejuízo de possível
alteração.  
 

Determino ainda que os prazos fixados no presente em dias, tendo em vista a
urgência no presente, tenham curso de forma corrida (ressalvados os prazos legais). 
 

Publique-se. Intimem-se por todos os meios possíveis e expeditos, inclusive
e-mail. O cumprimento deverá ser buscado também da forma mais expedita de
comunicação.
 

Macapá/AP, data da assinatura eletrônica. 
 

  
 
 

Assinatura Eletrônica 
 

HILTON SÁVIO GONÇALO PIRES 
 
Juiz Federal 
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Processos relacionados ao COVID. 
 
MACAPÁ 
 
1º JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA 
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - CONHECIMENTO 
0015342-92.2020.8.03.0001 – Napoleão Gurjão ajuizou ação de 
obrigação de fazer contra o Estado do Amapá para fornecimento imediato 
de medicamento, estando internado na unidade covid 2 na Zona Norte. 
De forma alternativa, sua transferência para unidade privada. 
 
Em plantão, concedida a “TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 
para DETERMINAR QUE O  RÉU  faça  o  FORNECIMENTO  
IMEDIATO  DE  SEDATIVOS  USADOS  EM  CONJUNTO: 
ROCURÔNIOATRACURIO 10 MG/ML  –5ML  (  68  AMPOLAS),  
FENTANIL  0,005  MG/ML  – 5ML (68 AMPOLAS) E MIDAZOLAN 
15 MG/3 ML (224 AMPOLAS). Caso  o  réu  alegue  a  impossibilidade  
de  fazê-lo,  deverá  promover  a  transferência IMEDIATA  para  rede  
privada  do  Estado  para  que  inicie  seu  tratamento  de  urgência, 
arcando financeiramente com o tratamento, sob pena de multa diária no 
importe de R$ 10.000,00. 
 
2ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ  
PROCEDIMENTO COMUM  
0011527-87.2020.8.03.0001 – Quézia Waneb, cuja filha está com 
suspeita de COVID, ajuizou ação para que o governo providencie  os  
equipamentos  de  proteção  individual  (EPI’s)  aos  enfermeiros  que 
acompanham a paciente; a melhoria imediata das instalações; a liberação 
do resultado dos exames de tomografia; e seja assegurada a autora o 
direito de acompanhar a filha. 
 
Decisão determinando a intimação da Secretaria de Saúde “para 
responder aos questionamentos apresentados pela autora na petição de 
ordem 7” e “ para  a  confirmação  do  teste  positivo  da  criança  e 
parentes (caso tenham sido realizados) para  a COVID 19”. 
 
0012272-67.2020.8.03.0001 – Associação dos Servidores Militares 
ingressou com a ação para que sejam fornecidos EPIS e para aqueles que 
se enquadrem no grupo de risco sejam liberados para cumprimento de 
jornada em casa. 
 
LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE para que o Estado 1)   
“FORNEÇA álcool em gel, ou produto similar e equipamentos de 



proteção  individual  (máscaras  e  luvas)  para  todas  as  unidades  da  
Polícia  Militar  e Bombeiro Militar do Estado do Amapá, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas”; 2) “PROCEDA  A  REALOCAÇÃO,  com  a  
retirada  imediata  dos policiais militares maiores de 60 (sessenta) anos, 
diabéticos, lactantes, gestantes e outros que estejam  incluídos no 
GRUPO DE RISCO, da abordagem e linha de frente da equipe de 
policiamento ostensivo e repressivo do efetivo militar de combate a 
COVID 19,  a sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
0013327-53.2020.8.03.0001 – MP ajuizou ACP para que o Estado seja 
condenado a providenciar, às suas expensas, a internação compulsória de 
Brenda de Menezes Furtado, em local com tratamento adequado a 
pessoas portadoras do COVID-19, garantindo também a devida vigilância 
para que não saia livremente às ruas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) por cada dia que Brenda permaneça vagando pelas rua. 
 
LIMINAR CONCEDIDA para  determinar “ao  ESTADO  DO  AMAPÁ  
que providencie,  no  prazo  máximo  de  48h,  a  internação  compulsória  
de  Brenda  Menezes Furtado em local próprio ao tratamento de pacientes 
diagnosticados com coronavírus, sob pena de multa diária no importe de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 50.0000,00 
(cinquenta mil reais). 
 
4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DE MACAPÁ  
AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
0015233-78.2020.8.03.0001 – DEFENAP e  MP ajuizaram ACP para que 
o Estado do Amapá seja obrigado a cumprir as seguintes obrigações:1 – 
que o ESTADO DO AMAPÁ garanta a implantação, disponibilização e  
funcionamento todos os leitos hospitalares previstos no Plano de 
Contingência para o  novo coronavírus (2019-nCOV) do Estado do 
Amapá e anunciados, quais sejam: 11 leitos intensivos no Centro Covid I; 
58 leitos,  sendo 44 leitos clínicos e 14 leitos de UTI,, no Centro Covid II;  
18 leitos, sendo 14 leitos clínicos e 4 leitos de UTI, no Centro Covid III 
(Santana); devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar um relatório 
das medidas já executadas e um cronograma final para inauguração dos 
novos leitos, identificando o quantitativo de leitos de UTI e clínicos a 
serem instalados e local de instalação;  2 - que o ESTADO DO AMAPÁ 
supra o déficit de leitos gerais já apurado,  implantando e colocando em 
funcionamento 37 leitos gerais de isolamento no prazo de  48 horas para 
suprir a atual demanda, bem como supra eventual demanda de leitos  
hospitalares (gerais e de UTI) que se fizerem necessários durante o 
período da epidemia  da COVID-19, mesmo após a implantação das 



“unidades de campanha” já anunciadas;  3 – que o Estado do Amapá 
implante sistema de regulação de pacientes de  modo que estes sejam 
pronta e equanimemente transferidos para leitos de isolamento  
destinados  ao  tratamento  da  COVID-19,  evitando-se  a  contaminação  
de  pessoas  internadas por outros motivos, em especial no Hospital de 
Emergências.  
 
LIMINAR NÃO APRECIADA AINDA – AGUARDA 
MANIFESTAÇÃO DO ESTADO  
 
PROCEDIMENTO COMUM  
0012715-18.2020.8.03.0001 – ação de obrigação de fazer contra a 
LATAM para obrigá-la a realizar o embarque dos insumos que a parte 
autora, a qual realizou contrato emergencial com a Superintendência de 
Vigilância em Saúde do Estado do Amapá para realizar testes 
moleculares para detectação COVID, comprou em São Paulo para 
realização dos testes.  
 
Processo extinto em razão de pedido de desistência. 
 
0015147-10.2020.8.03.0001 – Estado do Amapá ajuizou ação ordinária 
de obrigação de fazer contra GEAP para que  seja mantida toda prestação  
dos  serviços  referente  à  Assistência  à  Saúde galgados nos termos do 
Convênio por Adesão nº 01/2018(registrado  na  Agência  Nacional  de 
Saúde Suplementar sob o nº 455.830/07-8) até 31 de dezembro de 2020, 
em benefício dos servidores públicos estaduais e seus dependentes, se 
abstendo de  qualquer  medida  restritiva,  sob  pena  de aplicação de 
multa diária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos    mil    reais),    em    
caso    de descumprimento. O Estado do Amapá utiliza como argumento 
para manutenção do contrato o momento atual de pandemia. 
 
Liminar parcialmente deferida: “defiro parcialmente o pedido de liminar 
para determinar que o réu GEAP AUTOGSTÃO EM SAÚDE preste 
continuamente a assistência à saúde a todos os servidores  beneficiários  
do  Plano  de  Saúde,  objeto  do  Convênio  nº  01/2018,  que  foi 
pactuado com o Estado do Amapá, por mais 90 dias, a contar do dia 
4/5/2020, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia 
de descumprimento. Assim, como apresente,   no   prazo   da   
contestação,   um   plano   ou   uma   proposta   
decontinuidade/manutenção  para  os  beneficiários  e  seus  dependentes  
para  atender  os referidos usuários”.  
 
5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NORTE  



PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - CONHECIMENTO  
0015455-46.2020.8.03.0001 – Angélica Ribamar ajuizou reclamação 
cível contra GEAP para que seja mantida o plano de saúde com o mesmo 
valor que pagava antes do GEAP promover a rescisão unilateral do 
convênio com o Estado. 
 
Concluso ao magistrado. 
 
2.ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLCIA DE SANTANA 
AÇÃO POPULAR 
0003123-44.2020.8.03.0002 -  J.P.L ajuizou ação popular contra Estado 
do Amapá e GEAP para obrigar as partes a manterem o convênio 
01/2028 para todos os conveniados e dependentes em razão da pandemia.  
 
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (incabível ação popular e 
porque o Estado do Amapá já ajuizou ação na 4.ª Vara Cível e de 
Fazenda Pública de Macapá. 
 
 
 
 
 
 



 

Recomendação Nº 0000010/2020-GAB/PGJ

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, por sua Procuradora-Geral de 
Justiça, Presidente do Gabinete de Enfrentamento de Crise (GAB-MPAP/COVID-19) e do Chefe de 
Gabinete da PGJ - Coordenador Executivo do Eixo Finalístico do Gabinete de Enfrentamento de  
Crise (GAB-MPAP/COVID-19), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 129 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 150 da Constituição do Estado do Amapá, 
artigo 48, §1º, “c” e 49, X, da Lei Complementar Estadual nº 79/2013, e, pelo artigo 10, inciso XII, da 
Lei Federal 8.625/1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público 
e social, da moralidade e eficiência administrativa e de outros interesses difusos e coletivos, na forma 
dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal, bem como artigo 25, IV, “a”, da Lei n.º 
8.625/93;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe prevenir condutas que violem 
os princípios constitucionais na defesa da correta aplicação das leis;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal que 
estabelece ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia;

CONSIDERANDO que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal estabelece que a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência;

 CONSIDERANDO que a saúde pública é direito social constitucionalmente 
reconhecido (art. 6º da CF/88), e são de relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197, 
CF/88);

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas 
necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os 
direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito à saúde e ao irrestrito acesso aos 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir Recomendações, visando 
a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens 
cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 
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6º, XX da LC 75/93);

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas públicas que visem a redução do risco de doença (artigo 196 da Constituição 
Federal);

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 
2020, declarou estado de Emergência de Saúde Pública dado o grau de avanço dos casos de 
contaminação pelo novo COVID-19;

CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância 
Nacional – ESPIN, declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, 
nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, definiu o Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de gestão coordenada de 
respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle recai sobre a Secretaria de Vigilância em 
Saúde – SVS/MS. Além disso, o MS divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo novo coronavírus, documento essencial para a definição das estratégias de atuação;

CONSIDERANDO a declaração de situação de pandemia em relação ao novo 
coronavírus pela Organização Mundial de Saúde-OMS, em 11 de março de 2020, assim como a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 
2020, também da OMS;

CONSIDERANDO a decretação de calamidade pública pelo Governo Federal 
(Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020) e a decretação de situação de emergência e 
calamidade pública pelo Governo do Estado do Amapá (Decretos Estaduais n° 1375 e nº 1413/2020);

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.165 de 22 de abril de 2020 - Ministério do 
Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que reconhece o Estado 
de Calamidade Pública em todo o território do Estado do Amapá/AP, em decorrência de Doenças 
infecciosas virais – 15.110 (COVID – 19), Decreto nº 1538, de 18 de abril de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria nº 194/2020 – GAB/PGJ, de 23 de março de 2020, que 
instituiu, no âmbito do Ministério Público do Estado do Amapá o Gabinete de Enfrentamento de Crise 
(GABMPAP/COVID-19) destinado a coordenar e articular as medidas, em resposta às demandas 
relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO  o que prevê a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com 
vigência restrita ao período de decretação de Estado de Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional pela OMS (art. 1º), quanto a  necessidade de responder rapidamente a 
qualquer ameaça real que o COVID-19 possa oferecer no território nacional, além de mecanismos de 
atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais como isolamentos, quarentenas, 
requisições de bens e serviços, hipótese de dispensa de licitação, etc.;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público editou Nota 
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Técnica referente a atuação dos Membros do Ministério Público brasileiro, em face da decretação de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional para o coronavírus COVID-19, decorrente do 
primeiro caso de infecção pelo COVID-19 em território nacional noticiado pelo Ministério da Saúde, 
em 26 de fevereiro de 2020, evidenciando a necessidade de atuação conjunta e interinstitucional 
voltada a prevenção e resolução de casos, em face dos riscos crescentes de alastramento da 
epidemia;

CONSIDERANDO que no Brasil, existem, aproximadamente, 50.000 (cinquenta mil) 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como, 65.000 (sessenta e cinco mil) respiradores, 
sendo que desse quantitativo, 33.000 (trinta e três mil) destinados ao público adulto, haja vista serem 
raros os casos de COVID-19 em crianças, ou seja, em média, 2 (dois) leitos para cada 10.000 (dez 
mil) adultos, para atendimento não só dos casos de COVID-19, como outras enfermidades de alto 
grau de complexidade, o que leva a concluir pela insuficiência de leitos se comparados à outros 
Países/Localidades como Wuhan que, nos dias de pico da epidemia, foram necessários 2,6 leitos de 
UTI para cada pessoa adulta, segundo estudo publicado pela Universidade Harvard, em 10 de março 
de 2019;

 CONSIDERANDO que a quantidade de internações nas UTIs de Wuhan chegou a 
2.087 (duas mil e oitenta e sete) pessoas por dia – número equivalente ao total de leitos nas UTIs de 
toda a cidade do Rio de Janeiro, e que, segundo o Chinese Center for Disease Control and 
Prevention, 5% (cinco por cento) dos casos de coronavírus na China precisaram de tratamento 
intensivo, sendo que a taxa de mortalidade pelo COVID-19, naquela localidade, chegou a 4,5% 
(quatro e meio pontos percentuais), segundo  estudo divulgado por Harvard, enquanto que no 
restante da China, onde a capacidade do sistema de saúde não foi excedida, o percentual foi de 
apenas 0,8% (zero vírgula oito pontos percentuais);

CONSIDERANDO ainda, o que ocorreu em outros países da Europa, como na Itália, 
em especial em Bergamo, epicentro da pandemia, onde já ultrapassa 5% (cinco por cento) a taxa de 
mortalidade;

 CONSIDERANDO que até 12 de março, o Brasil já registrava 77 (setenta e sete) 
casos confirmados do novo coronavírus, número similar ao da Itália, dezenove dias antes e que, em 
curtíssimo espaço de tempo os casos se multiplicaram em quase 200 vezes, aproximando-se de 
13.000 (treze mil) pessoas infectadas;

CONSIDERANDO que, se a pandemia não for contida no Brasil e o número de casos 
seguir a trajetória italiana, a disponibilidade de leitos nas UTIs pode se revelar um obstáculo para o 
tratamento dos casos considerados mais graves, com a consequente falência do Sistema Único de 
Saúde, como já vem sendo sentido em vários estados da região Norte, haja vista que, metade dos 
leitos de UTI atende à planos de saúde particulares, e, somente 25% (vinte e cinco por cento) da 
população tem acesso ao referido serviço, o que significa que, no SUS, há somente uma vaga em 
UTI para cada 10.000 (dez mil) adultos;

CONSIDERANDO que o esgotamento da capacidade do sistema de saúde implica, 
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sistematicamente, na redução da qualidade no atendimento, inclusive como o não acesso a 
ventilação mecânica, o que aumenta a taxa de mortalidade;

CONSIDERANDO que em janeiro o Ministério da Saúde iniciou os preparativos para 
contratar mais 1.000 (mil) leitos de UTI para o enfrentamento da crise, lançando novos editais para 
obtenção de mais leitos, além da contratação de 5,8 (cinco mil e oitocentos) médicos para o 
enfrentamento da crise;

CONSIDERANDO que, quarenta e cinco dias após o primeiro caso confirmado de 
COVID-19 no Amapá, todos os dezesseis municípios do Estado, incluindo-se Cutias e Pracuúba que 
até então não registravam sinais da doença, já registraram a infecção pelo vírus, segundo boletim 
divulgado pelo Governo;

CONSIDERANDO que o relatório diário do Governo estadual, também informou 6 
(seis) novas mortes ocorridas em 04 (quatro) municípios em que ainda não havia proliferação da 
doença, sendo a primeira no município de Mazagão, alcançando o quantitativo de 49 (quarenta e 
nove) óbitos em todo o Estado do Amapá;

CONSIDERANDO que o Amapá supera 1,9 (mil e novecentos) pessoas infectadas, 
apontado pelo ranking do Ministério da Saúde como o 5° (quinto) maior do país, empatado com o 
Estado de São Paulo;

 CONSIDERANDO as inúmeras denúncias recebidas pela Promotoria da Saúde de 
Macapá, informando a inexistência de materiais e medicamentos para a indispensável intubação de 
pacientes que se encontram em estado grave, abrindo-se a possibilidade dos mesmos virem a óbito;

CONSIDERANDO  a necessidade imediata e contínua da prestação de serviços 
médicos e a dificuldade na aquisição de sedativos e bloqueadores neuromusculares tais como: 
neurobloqueadores, ceftriaxona, kit admissão: tubo oro traqueal, sonda nasoenteral, sonda vesical 
foley, coletor de urina, cateter central, succinilcolina, filtro HMEF bacteriano/viral, noradrenalina, 
enoxaparina e medicamentos para tratamento do protocolo COVID-19 como hidroxicloroquina, 
cloroquina, azitromicina, ivermectina e nitazoxanida, conforme informações da Secretaria de Saúde;

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Amapá, em conjunto com a Defensoria 
Pública ingressou com Ação Civil Pública em 02 de maio de 2020, visando garantir aos pacientes 
confirmados ou suspeitos de COVID -19 a transferência para o devido leito de isolamento em um dos 
centros de tratamento mantidos pelo Estado;

CONSIDERANDO que, até 01 de maio de 2020, ao menos 55 (cinquenta e cinco) 
pacientes, suspeitos ou efetivamente contaminados pelo COVID-19 aguardam transferência no 
Hospital de Emergências, alguns em estado grave e alocados nos corredores da Unidade de Saúde;

CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, em inspeção, 
detectou que, na unidade COVID 1, dos 26 (vinte e seis) leitos de UTI anunciados, apenas 22 (vinte 
e dois) estão em funcionamento, sendo que 15 (quinze) já ocupados, e que, dos 58 (cinquenta e oito) 
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leitos anunciados pelo Centro COVID 2, apenas 16 (dezesseis) estão ativos, destes, 15 (quinze) já 
ocupados;

CONSIDERANDO que no pedido da referida ação, os autores postulam que a Justiça 
obrigue o Estado do Amapá a garantir a implantação, disponibilização e funcionamento de todos os 
leitos hospitalares, previstos no plano de contingência para o novo coronavírus, bem como que o 
Estado supra o déficit de leitos gerais apurados, implantando e colocando em funcionamento 37 
(trinta e sete) leitos gerais, no prazo de 48 horas;

CONSIDERANDO o contido no Ofício n° 0016/2020 destinado ao Hospital Central de 
Macapá, em que a Promotoria  de Justiça de Defesa da Saúde requer ventiladores mecânicos para 
atender a novos leitos de terapia intensiva, considerando que o COVID-19 tem alto impacto no 
sistema respiratório, culminando com a síndrome respiratória aguda grave – SRAG;

CONSIDERANDO o percentual de 100% (cem por cento) de ocupação dos leitos de 
terapia intensiva no sistema privado de saúde e a absoluta ausência de ventiladores mecânicos para 
o atendimento das demandas, bem como a imprescindibilidade de prosseguimento nos tratamentos, 
o que implica na aquisição de mais respiradores em unidades de saúde privada, do contrário, 
obrigatoriamente, os beneficiários dos planos também terão que ser encaminhados para o 
tratamento no SUS, o que resultará no agravamento do quadro no setor público;

CONSIDERANDO que uma das aplicações do respirador é auxiliar pacientes com 
quadro de pneumonia, complicação mais comum em casos de COVID-19 e que, a experiência dos 
países mais afetados indica que o respirador é o equipamento de uso mais frequente em pacientes 
com insuficiência respiratória decorrente dos sintomas do COVID-19;

CONSIDERANDO a URGENTE necessidade da implantação e disponibilização de 
novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de equipamentos e insumos para os Hospitais, 
tais como Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, medicações, além da contratação de mais 
profissionais para o enfrentamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO que o Ofício SEI n°  99/2020/PRES-EBSERH,   de  25 de março 
de 2020, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, dirigido  ao Senador da República 
Randolph Frederich Rodrigues Alves, especificamente no item 9, manifesta-se favorável à utilização 
parcial  das instalações do Hospital Universitário do Amapá, para atendimento à emergência 
instalada em  todo o país (COVID-19), não havendo qualquer restrições quanto a utilização  
emergencial das dependências do prédio, bem como dos equipamentos e mobiliários nele existentes, 
adquiridos pela UNIFAP para uso do futuro hospital universitário;

CONSIDERANDO a disponibilidade das instalações e do corpo técnico do Hospital 
do Amor, braço do Hospital do Câncer de Barretos (SP) que atua na prevenção do câncer (Unidade 
já provida de normas mínimas dos agentes reguladores ou credenciados), localizado na região norte 
de Macapá, para atender aos pacientes de COVID-19;

CONSIDERANDO  a existência do Hospital da Vila Amazonas, que, em resposta ao  
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Ofício n° 0000416/2020 da Promotoria de Justiça da Cidadania de Santana, colocou suas 
dependências para o atendimento de cirurgias de baixa e média complexidade, com estrutura de 05 
(cinco) consultórios multiprofissionais com 04 (quatro) salas de cirurgias, recuperação pós-anestésica 
com 03 (três) leitos, 12 (doze) leitos com suporte de gases medicinais, 07 (sete) leitos simples, 1 
(uma) sala vermelha,  equipamentos de radiografia, tomografia, ultrassonografia, atualmente com 
diagnóstico para o comprometimento pulmonar de COVID-19, e, finalmente, 1 (uma) UTI móvel, que 
poderá ser utilizada, eventualmente, como maternidade, para isolá-los dos casos de COVID-19 
(Unidade já provida de normas mínimas dos agentes reguladores ou credenciados);

CONSIDERANDO o Ofício n° 0000250/2020-GAB/PGJ, encaminhando à Secretaria 
de Estado da Saúde do Amapá o Ofício n° 417/2020- PJDPCC (processo extrajudicial eletrônico n° 
0000626-46.2020.9.04.0002) em que se requer a construção de Hospital de Campanha para o 
município de Santana;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.803/2020, que dispõe sobre autorização para 
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços em razão do coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO que a Lei 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 responsável pelo surto de COVID-19”, viabiliza processo de DISPENSA 
de LICITAÇÃO para aquisição de materiais elencados no artigo 4º do referido dispositivo legal, para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional;

 CONSIDERANDO que a contratação direta estabelecida na Lei Federal nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, se aplica à aquisição de bens públicos ou particulares, insumos e 
serviços dentre eles o de engenharia, destinados ao enfrentamento da pandemia ante à situação de 
emergência, risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, aquisição de 
equipamentos,  e, considerando ainda a limitação da contratação à parcela necessária ao 
atendimento da situação de emergência, ou seja, a contratação realizada deverá se restringir  à 
parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, sem extravasar para bens, 
serviços ou insumos que não atendam diretamente à crise de saúde pública causada pelo 
covid-19;

 CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao acompanhamento das 
políticas públicas e ações realizadas pelo Estado e pelos Municípios na contenção e no combate 
eficiente ao novo Coronavírus; sem, contudo, perder de vista a necessidade de fiscalização das 
questões afetas à cidadania e à probidade, sobretudo quanto à prevenção de eventuais danos ao 
erário;

RESOLVE:

RECOMENDAR que as autoridades constituídas observem, rigorosamente, a 
urgência e a necessidade de enfrentamento de todas as questões de saúde pública no Estado do 
Amapá, de importância internacional, decorrentes da pandemia do COVID-19, determinando-se ao 
Governo do Estado do Amapá, às Secretarias do Estado da Saúde, da Fazenda, Planejamento e 
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Infraestrutura e Procuradoria-Geral do Estado do Amapá que:

I. IMEDIATAMENTE realizem procedimento para a aquisição EMERGENCIAL dos 
medicamentos, fluxo de fornecimentos necessários ao pleno funcionamento dos hospitais no 
combate a pandemia do COVID-19;

II. IMEDIATAMENTE adotem as medidas necessárias para colocar em 
funcionamento as dependências do Hospital Universitário do Estado do Amapá e do Hospital do 
Amor para o atendimento das demandas decorrentes do COVID-19;

III. IMEDIATAMENTE adotem as medidas necessárias para a instalação de hospitais 
de campanha dentro dos padrões indispensáveis ao correto atendimento do tratamento do COVID-19 
e, no caso do Hospital da Vila Amazonas, utilização como maternidade, se for o caso; assim como,

IV. Garantam o mínimo necessário de leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, 
exclusivos para atendimento aos casos de COVID-19, com o necessário isolamento, bem como a 
apresentação imediata de plano de ação contendo previsão no aumento do número de leitos dessa 
natureza de acordo com a demanda;

V. Garantam a lotação de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e outros 
indispensáveis ao enfrentamento da crise de COVID-19, em número suficiente, para atender a 
demanda já existente e aos novos leitos por serem ativados;

VI. Adequem, bem como destinem espaço necessário para possível ampliação de 
mais leitos com respiradores, respeitando as normas de isolamento total dos demais pacientes que 
não estejam acometidos do COVID-19;

VII. Forneçam e fiscalizem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para 
os profissionais da saúde, com base na Nota Técnica NG nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA1 e 
outras normas aplicáveis, a saber, álcool a 70% para desinfecção das mãos; gorro; óculos de 
proteção ou protetor facial; máscara cirúrgica; máscaras N95, FFP2 ou equivalente; avental; luvas de 
procedimento;

VIII. Disponibilizem de forma ampla e farta, material para higienização das mãos 
pelos servidores e profissionais diretamente vinculados às atividades hospitalares e de atendimento 
ao público nas redes SUS, com a implantação, se for o caso, de lavatório/pia com dispensador de 
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato 
manual, em todos os ambientes de circulação dos referidos trabalhadores;

IX. Disponibilizem, de forma ampla e farta, material para higienização das mãos dos 
pacientes e acompanhantes, com a implantação, se for o caso, de lavatório/pia com dispensador de 
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato 
manual, em todos os ambientes onde circulem estas pessoas;

X. Instalem alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres) na entrada dos serviços de 
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saúde e em locais estratégicos (como áreas de espera, elevadores e lanchonetes), com advertências 
específicas sobre os cuidados a serem tomados a fim de evitar o contágio pelo COVID-19;

Registre-se que a presente Recomendação dá ciência e constitui em mora os 
destinatários quanto as providências solicitadas e, em caso de não acatamento desta 
Recomendação, serão adotadas as medidas legais necessárias, inclusive o ajuizamento de 
Ações cíveis, além das medidas criminais e correlatas de responsabilização do ente público 
ou privado se for o caso.

Remetam-se cópias aos destinatários, para cumprimento.

Requisite- se, no mesmo expediente, que informem, em 72 (setenta e duas) horas, 
as providências adotadas sobre medidas de ampliação da rede que estão sendo tomadas, 
notadamente quanto à contratação de médicos, dos leitos de UTI, equipamentos de respiração, 
compra de medicamentos, insumos e testes para o diagnóstico do Coronavírus, dentre outras 
medidas a serem dispostas no plano de ação.

Publique-se a presente Recomendação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério 
Público do Estado do Amapá.

Macapá, 06 de Maio de 2020

 

IVANA LUCIA FRANCO CEI
PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA

Presidente do Gabinete de Enfrentamento de Crise (GAB-MPAP/COVID-19)

JOAO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN
CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Coordenador executivo do Eixo Finalístico do Gabinete de Enfrentamento de Crise (GAB-
MPAP/COVID-19)

Assinado eletronicamente por IVANA LUCIA FRANCO CEI, PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA, em 06/05/2020, às 16:23, Ato 
Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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Assinado eletronicamente por JOAO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN, CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
, em 06/05/2020, às 16:38, Ato Normativo Nº 004/2018-PGJ e Lei Federal nº. 11.419/2006
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 20 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A COVID-19 POR

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL.

      Senhora Secretária,

    Considerando o despacho esaradao pela Adjunta de Gestao e Planejamento

mesionando informações colertadas junto a PGE e Seplan em ligação em grupo;

   Ressalto a importancia de encaminhar com a maior brevidade possivel o

processo que trata da Contratação de Empresa Especializada em Operacionalização de

Unidades de Atendimento a COVID-19, em razão da urgência de Ampliação de Leitos para

pacientes  infectados  pelo  Novocoronavírus,  com o  pleno  funcionamento  do  Hospital

Universitário;

    Remeto-lhe o presente processo para ajuste no Projeto Básico e imediato

encaminhamento a Coordenadoria de Gestão de Compras com a devida Autorização para

que prossiga com a Contratação Emergencial através de Dispensa de Licitação.

URGÊNCIE-SE.



 

 

JUAN MENDES DA SILVA

Cód. verificador: 13875697. Cód. CRC: 2E417FB
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA em 20/05/2020 23:23, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DE ASSISTÊNCIA - GAB ASSISTÊNCIA

DESPACHO

Em 20 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A COVID-19 POR

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL.

      Senhora Coordenadora,

     Considerando a determinação do Secretário Titular para prosseguir com o

feito em Contratação Emergencial através de Dispensa de Licitação, promovo a juntada do

Projeto Básico com as alterações necessárias para que esta Coordenadoria proceda com os

atos necessários a Contratação solicitada.

Atenciosamente.

LEILA NAZARÉ DA SILVA

Cód. verificador: 13876016. Cód. CRC: 6E0527B
Documento assinado eletronicamente por LEILA NAZARÉ DA SILVA em 20/05/2020 23:36, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



         
   Secretaria de Saúde do Estado 

Gabinete de Atenção à Saúde 

 
 
 

GABASSIISTENCIA/SESA 
Fls.____________ 

Visto____________ 

                                        PROJETO BÁSICO   

 

   

1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente PROJETO BÁSICO, elaborado em acordo com as disposições contidas 

na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, que visa estabelecer os requisitos 

básicos para fundamentar a contratação emergencial de uma empresa especializada 

para operacionalização de unidade de saúde para tratamento de pacientes suspeitos 

e/ou positivos elencadas no item 2, especialmente implantadas  para o atendimento, 

em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, de casos de SARS-COV-2 e/ou 

síndromes respiratórias agudas que necessitem de internação, constituindo-se como 

medida imprescindível ao enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância nacional decorrente da infecção humana pelo novo SARS-COV-2 e 

causador da COVID-19, em conformidade com o art. 4º da Lei federal nº. 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020.  

 

 2– OBJETO 

 

2.1. Contratação em caráter emergencial de empresa(s) especializada(s) em 

gerenciamento, operacionalização das unidades de saúde abaixo elencadas para 

tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, sob gestão e 

gerência da SESA, especialmente implantadas  para o atendimento, em regime de 24 

(vinte e quatro) horas por dia, de casos de SARS-COV-2  e/ou síndromes respiratórias 

agudas que necessitem de internação, constituindo-se como medida imprescindível 

ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional 

decorrente da infecção humana pelo novo SARS-COV-2 e causador da  COVID-19, 

em conformidade com o art. 4º da Lei federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que fara parte essencial ao plano de contingênciamento-COVID-19, elaborado por 

esta SESA, seguindo as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

 

Homologo, cfe. Lei nº 8.666/93.  
MCP, ___/05/2020. 

 
 

Juan Mendes              
Secretário - SESA-AP 
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ITEM MUNICÍPIO/UNIDADE 
LEITOS 

clínicos/enfermaria críticos/UTI 

1 Macapá/COVID I  22 

2 Macapá/COVID II 48 10 

 

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. A contratação em caráter emergencial de empresa(s) para execução deste objeto 

se justifica face ao interesse público de proporcionar atendimento assistencial, manter 

a vida e a recuperação da saúde aos cidadãos amapaenses, considerando: o fato de 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que 

a contaminação com o COVID-19 caracteriza pandemia; a Portaria nº: 356, de 11 de 

março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID-19 no Brasil; a Portaria nº 

188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

COVID-19; e o Decreto Estadual de nº 1413 de 19 de março de 2020, que declara 

Estado de Calamidade Pública no Estado do Amapá.  

   

3.2. Como exposto nos boletins do GEA e ofícios diversos (p.ex. Ofício nº 

150101.0008.0531.0331/2020/SEPLAN), frente ao agravamento do contágio da 

pandemia no Amapá, um dos contágios mais agressivo do país, o enfrentamento 

verificado em todo o país (p.ex. indisponibilidade de equipamentos, EPIs, 

profissionais, etc.) torna-se ainda mais difícil no Amapá, com efetivo risco de colapso 

da rede e subsequente ampliação do risco de fatalidades. 

 

3.3. A progressiva intensidade da crise, como exemplifica o afastamento de gestores 

e profissionais do GEA acometidos pelo COVID-19, inclusive e especialmente da 

SESA, torna imperiosa a necessidade de ações imediatas para abertura de novos 

leitos intensivos e clínicos, indispensáveis para a proteção à vida da população 
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amapaense. 

 

3.4. Conforme resumo anexo do painel COVID (http://painel.corona.ap.gov.br/), o 

Amapá tem o epicentro na área metropolitana – Macapá e Santana – o que torna 

fundamental a ampliação de leitos na região para atendimento da população, sob 

pena de fatalidades em função do colapso da rede.  

 

3.5. Ante a tal cenário, especialmente com a perspectiva de apoio do Governo Federal 

para utilização parcial do Hospital Universitário como hospital de campanha para 

atendimento de pacientes acometidos com o COVID, há ampliação da demanda por 

profissionais e toda a logística de suporte (aquisições, serviços, coordenação e afins). 

 

4 – DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Assistência Hospitalar 

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto 

de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão em cada unidade até 

sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e 

procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas 

necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar, respeitado o nível de 

complexidade para a qual cada unidade de saúde está preparada. 

Será de responsabilidade da(s) contratada(s) o fornecimento de materiais e 

medicamentos prescrito aos pacientes internados. 

No processo de hospitalização, estão incluídos: 

a) Assistência por equipe médica especializada; 

b) Procedimentos e cuidados multiprofissionais necessários durante o processo 

de internação; 

c) Assistência farmacêutica e tratamento medicamentoso que seja requerido 

durante o processo de internação; 

d) Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do 

processo assistencial, respeitado o nível de complexidade para a qual cada unidade 

http://painel.corona.ap.gov.br/
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de saúde está preparada; 

e) Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que 

motivou a internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido 

às condições especiais do paciente e/ou outras causas; 

f) Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de 

internação; 

g) Procedimentos e cuidados multiprofissionais necessários durante o processo 

de internação; 

h) Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT que sejam requeridos 

durante o processo de internação, respeitado o nível de complexidade para a qual a 

unidade de saúde está preparada; 

i) Alimentação, incluída a assistência nutricional; 

j) Assistência por equipe médica, equipe multiprofissional especializada, incluído 

médico diarista para cobertura horizontal (médico hospitalista); 

k) Material descartável necessário para os cuidados multiprofissionais e 

tratamentos;  

l) Fornecimento de roupas hospitalares. 

M)       Limpeza hospitalar. 

N)        Coleta de resíduos sólidos hospitalar, em consonância com legislação vigente. 

O)        Demais necessidades específicas da unidade assistencial. 

 

4.2. Atendimento Hospitalar 

As unidades atenderão demanda referenciada, conforme fluxo estabelecido pela 

SESA, durante 24h/dia. 

A(s) contratada(s) deverá(ão) manter serviço de acolhimento qualificado, priorizando 

a internação de pacientes de alto risco, incluindo-se equipe com composição/perfil 

considerados suficientes de acordo com os padrões do Ministério da Saúde, 

especialmente para efeitos de habilitação de leitos.  

 

4.3. Características Gerais 

A(s) contratada(s) atenderão com seus recursos humanos e técnicos os usuários do 
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SUS oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua 

capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades 

abaixo descritas, conforme sua tipologia. 

A regulação/serviço de admissão da(s) contratada(s) solicitará aos pacientes, ou a 

seus representantes legais, a documentação de identificação do paciente e a 

documentação de encaminhamento, se for o caso, conforme fluxo estabelecido pela 

SESA. 

No caso dos atendimentos hospitalares por urgência, sem que tenha ocorrido 

apresentação da documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos 

familiares e/ou responsáveis pelo paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

Em caso de hospitalização, a(s) contratada(s) deverá a internar paciente, no limite dos 

leitos contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a 

encaminhar os pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região, 

observando os protocolos definidos pela SESA. 

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pelo PARCEIRO 

PRIVADO serão efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de 

Informações Hospitalares, no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como 

através dos formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos 

SESA. 

A(s) contratada(s) deverá manter um Núcleo Interno de Regulação (NIR), com número 

telefônico e endereço eletrônico exclusivo, coordenado por médico indicado pela 

Diretoria Técnica, destinado a receber, nas 24 horas/dia, sete dias por semana, as 

solicitações da Regulação Estadual de modo a manter um canal permanente de 

comunicação e aperfeiçoar o sistema de informações sobre vagas e serviços 

disponíveis no hospital, com tempo de resposta a ser pactuado com a SESA. 

A(s) contratada(s) prestará o serviço com, no mínimo, os seguintes profissionais 

listados abaixo, para cada 10 (dez) leitos de suporte avançado de vida: 

 

a) 01 (um) Médico; 

b) 01 (um) Enfermeiro; 
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c) 05 (cinco) Técnico de Enfermagem; 

d) 01 (um) Fisioterapeuta; 

A equipe multidisciplinar deverá contar com o suporte dos seguintes profissionais: 

a) Técnico em Radiologia; 

b) Técnico em Laboratório; 

c) Tecnólogos; 

d) Biomédicos; 

e) Psicólogo; 

f) Assistente Social 

 

5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA(S) CONTRATADA(S) 

 

5.1. Em relação aos direitos dos usuários, a(s) contratada(s) obriga-se a: 

a) Manter sempre atualizado o prontuário dos usuários e o arquivo médico 

considerando os prazos previstos em lei; 

b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação; 

c) Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas 

alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto 

nesta proposta; 

d) Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 

oferecidos; 

e) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários; 

f) Garantir atendimento indiferenciado aos usuários; 

g) Fornecer ao usuário, por ocasião de sua alta hospitalar, relatório 

circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado "INFORME DE 

ALTA HOSPITALAR"; 

h) Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar – NVEH, que será responsável pela realização de vigilância 

epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim 

como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 
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5.2. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, e pelo 

cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares e de segurança 

determinadas pelo CONTRATANTE, provendo-os dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e demais condições de trabalho para execução do objeto.  

 

5.3. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

 

5.4. Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa 

execução dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de 

trabalho e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios 

estabelecidos pelo CONTRATANTE;  

 

5.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais ou civis resultantes da execução do contrato;  

 

5.6. Zelar pela limpeza e conservação dos locais onde serão instalados os tanques 

criogênicos; e, 

 

6 – DA CAPACIDADE A SER INSTALADA 

 

6.1. A operacionalização deve iniciar de acordo com o prazo previsto para cada 

unidade, conforme descrição abaixo, a contar a partir da contratação: 

 

ITE
M 

MUNICÍPIO/ 
UNIDADE 

LEITOS TEMPO PARA 
IMPLANTAR clínicos/enfermaria críticos/UTI 

1 Macapá/COVID I  22 3 dias 

2 Macapá/COVID II 48 10 3 dias 
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7 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE 

 

7.1. Adotar todos os procedimentos necessários para a regular contratação e 

execução orçamentária e financeira relativa ao objeto, fornecer as informações 

necessárias à CONTRATADA. 

 

7.2. Designar a área responsável pela fiscalização e gestão do contrato e 

acompanhamento dos serviços disponibilizando os respectivos telefones de contato à 

CONTRATADA. 

 

7.3 – Ressarcir a(s) contratada(s) de eventual investimento a título de estrutura física 

e equipamentos empregados na execução do contrato. 

 

8 – FUNDAMENTO LEGAL 

 

8.1. Contratação em caráter emergencial de empresa(s) especializada(s) de 

empresa(s) especializada(s) em gerenciamento, operacionalização das unidades de 

saúde especificadas no item 2 do presente, para tratamento de pacientes suspeitos 

ou positivados para COVID-19, unidade sob gestão e gerência da SESA, 

especialmente implantada  para o atendimento, em regime de 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, de casos de corona vírus e/ou síndromes respiratórias agudas que necessitem 

de internação, constituindo-se como medida imprescindível ao enfrentamento da 

emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção 

humana pelo novo corona vírus (COVID-19), em conformidade com o art. 4º da Lei 

federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, como parte essencial ao plano de 

contingênciamento-COVID-19, elaborado por esta SESA, seguindo as orientações 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Objeto deste PROJETO BÁSICO tem como 

amparo legal a Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. Decreto Estadual nº 1413 de 19 

de março de 2020.  

 

 



         
   Secretaria de Saúde do Estado 

Gabinete de Atenção à Saúde 

 
 
 

GABASSIISTENCIA/SESA 
Fls.____________ 

Visto____________ 

9 – DO PRAZO 

 

9.1. O contrato terá a sua vigência por até 180 (cento e oitenta) dias, para durante o 

plano de contingênciamento-COVID-19, elaborado por esta SESA, seguindo as 

orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

 

10 – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

10.1. Não obstante a(s) contratada(s) deverá ser a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que 

de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 

e completa fiscalização sobre os serviços, que será exercida diretamente por fiscal ou 

gestor do contrato designados, podendo para isso:  

 

10.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário 

da(s) contratada(s) que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar 

a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente;  

 

10.1.2. Executar mensalmente a medição dos serviços pelo fornecimento mensal, 

descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços 

contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais 

sanções disciplinadas em contrato. 

 

11 – QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 

 

11.1. Os valores estimados para execução das atividades do contrato de gestão, 

considerando contratação recente realizada para a unidade de Santana, utilizando-se 

Oiapoque, AP, 68980-000 como referência os valores individuais de R$ 2.880,00 para 

cada leito crítico e R$ R$ 1.930,05 para cada leito clínico, são os seguintes, para cada 

unidade:  



         
   Secretaria de Saúde do Estado 

Gabinete de Atenção à Saúde 

 
 
 

GABASSIISTENCIA/SESA 
Fls.____________ 

Visto____________ 

 

ITEM 
MUNICÍPIO/ 
UNIDADE 

LEITOS VALOR ESTIMADO (R$) 

clínicos críticos DIA MÊS 

1 Macapá/COVID I 
 

22 63.360,00 1.900.800,00 

2 Macapá/COVID II 48 10 121.442,40 3.643.272,00 

TOTAL 184.802,40 5.544.072,00 

 

11.2. Poderão ser apresentadas propostas com valores diferenciados para 

contratação de duas ou mais unidades de atendimento, e/ou para tipos de leito, 

destacando-se como critério de seleção da proposta mais vantajosa, em qualquer das 

hipóteses, o menor preço. 

 

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. Com fundamento no inciso III, do artigo 86, da Lei n° 8.666/1993, ficará impedida 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

 

12.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua proposta; 

12.1.2.Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

12.1.3. Apresentar documentação falsa; 

12.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

12.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.8. Fizer declaração falsa; 

12.1.9. Cometer fraude fiscal. 



         
   Secretaria de Saúde do Estado 

Gabinete de Atenção à Saúde 

 
 
 

GABASSIISTENCIA/SESA 
Fls.____________ 

Visto____________ 

12.1.10 A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado 

para a contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

12.1.11. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

12.1.12. Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso serviço seja prestado 

com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo - quinto dia e a critério 

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não - aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, 

sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na prestação do 

serviço objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 

13 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

 

Leila Nazaré da Silva 

Secretária Adjunta de Atenção à Saúde 

GABASSISTENCIA/SESA 

 

Macapá, 20 de maio de 2020.  



         
   Secretaria de Saúde do Estado 

Gabinete de Atenção à Saúde 

 
 
 

GABASSIISTENCIA/SESA 
Fls.____________ 

Visto____________ 

Anexo: resumo painel CORONAVÍRUS 

 

 

 
Consulta no dia 14/05/20, 09:00 - Fonte: http://painel.corona.ap.gov.br/ 

http://painel.corona.ap.gov.br/


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 21 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): GABINETE DE ASSISTÊNCIA/SESA

Assunto: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S)

PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO

DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA COVID-19

AO NUCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Encaminho o processo em epígrafe, para conhecimento e realização pesquisa

de mercado com EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO

DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS

E/OU POSITIVOS PARA COVID-19.

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)

Cód. verificador: 13889019. Cód. CRC: 238CBE3
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 21/05/2020 10:59, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE COTAÇÃO DE PREÇO - CGC - NCP

DESPACHO

Em 22 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO,

OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE

PACIENTES SUSPEITOS OU PORTADORES PARA COVID-19.

Restituo  aos  autos  para  conhecimento  e  manifestações  que  se  fizerem

necessárias.

                                                                                                 

 Atenciosamente,

Marlene Costa Beltrão

Cód. verificador: 13950639. Cód. CRC: 187A348
Documento assinado eletronicamente por MARLENE COSTA BELTRÃO em 22/05/2020 17:44, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 22 de maio de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): GAB ASSISTÊNCIA

Assunto: CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) EM GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS

UNIDADES DE SAÚDE, PARA PACIENTES SUSPEITOS OU PORTADORES PARA

COVID-19.

AO NL

Encaminho  o  processo  administrativo,  para  conhecimento  e  logo  após,

distribuir a CPL/NL para prosseguimento dos procedimentos administrativos.

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)

Cód. verificador: 13952526. Cód. CRC: ABDC593
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 22/05/2020 19:09, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 30 de junho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): COGEC/GAB

Assunto: CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) EM GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS

UNIDADES DE SAÚDE, PARA PACIENTES SUSPEITOS OU PORTADORES PARA

COVID-19.

Ao NL,

Restituo  digitalmente  pois  conforme  o  Livro  de  Protocolo  de  Saída de

Processos  2020  da  Coordenadoria  de  Gestão  de  Compras  (COGEC) este  processo  foi

encaminhado ao GABINETE no dia 27/05/2020.

Registro  que  a  Dispensa  041/2020-CPL/SESA,  oriunda  deste  processo,

encontra-se instruída em processo físico e já tem seu extrato publicado no Diário Oficial nº

7178,  de  28/05/2020,  restando  o  processo  ser  encaminhado  para  emissão  de  Parecer

Saneador pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá (PGE/AP).

Em atendimento a Portaria SESA Nº 187/2020, de 29/06/2020, sugiro que o

processo seja  escaneado na íntegra  e  apenso ao digital  antes  do encaminhamento para

emissão de parecer da PGE/AP.

Atenciosamente,

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS
Cód. verificador: 15657068. Cód. CRC: D525946
Documento assinado eletronicamente por MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS em 15/07/2020 09:47, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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Secretaria de Mobilização Social
 
PORTARIA Nº0112/2020-SIMS

  
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas 
atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 
20 de janeiro de 2004, no seu art. 87, em consonância 
com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro 
de 2005, tendo em vista o contido no Memorando nº 
0238/2020 – GAB/SIMS e Processo nº 149/2020 – SIMS.       
 
R E S O L V E:      

Art. 1º Autorizar o deslocamento dos Servidores, 
Ronilson Ferreira Ribeiro, Ger. Setorial de Articulação 
Institucional CDS-2, que se deslocará da sede de suas 
atribuições Macapá/AP até o município de Mazagão/AP, 
comunidades Rurais da Região do Maracá, no período de 
29 a 31 de maio de 2020, com o objetivo de acompanhar, 
supervisionar e fiscalizar a entrega da cota de combustível 
do Programa Luz Para Viver Melhor, referente a cota de 
maio de 2020.
       
Art. 2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
 
Macapá/Ap. 28 de maio de 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2020-0528-0003-2977

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO 
DE DÉBITO Nº 009/2020-SIMS PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 205/2019
 
INSTRUMENTO: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
PARTES: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE 
QUITAÇÃO DE DÉBITO ENTRE O GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E A 
EMPRESA PREMIERE COMERCIO LTDA- ME

OBJETO: DO OBJETO: O presente Termo de Ajuste 
de Contas tem por objeto a quitação do valor devido 
pela CONTRATANTE a CONTRATADA, tendo em vista 
o reconhecimento da despesa relativa aquisição de 
alimentos perecíveis, não perecíveis, hortifrutigranjeiros 
e panificação para atender a demanda da Unidade de 
Execução Instituição de Longa Permanência para Idosos 
do Instituto de Longa permanência - Abrigo São José e 
Casa Abrigo Fátima Diniz, no período de 21/04/2020 a 
20/05/2020, conforme NFS-e nº 000.000.383 emitida em 
19/05/2020, que foi devidamente atestada e certificada, 

em condições satisfatórias para o atendimento..

VALOR TOTAL: O valor do presente Termo de Ajuste 
de Contas é de R$ 49.276,60(quarenta e nove mil 
duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), 
conforme Nota de Empenho nº 2020NE00166 emitida em 
27/05/2020,que correrão com recursos orçamentários 
através da Unidade Gestora 310301, Programa de 
Trabalho 0026, Natureza da Despesa 3390.30, na Fonte 
de Recurso 101 e Ação 2636.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 59, paragrafo Único, da Lei 
8.666/93. Processo 205/2019.Data assinatura 27/05/2020
  
MACAPÁ - AP, 27 DE MAIO DE 2020.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL

HASH: 2020-0528-0003-2946

Secretaria de Saúde

EXTRATO DE DISPENSA Nº 041/2020-CPL/SESA           

Nº Processo: 300101.0005.1852.0062/2020. Objeto: 
Dispensa de Licitação. Contratação em caráter 
emergencial de empresa especializada em gerenciamento 
e operacionalização das unidades de saúde Centros 
COVID I e COVID II para tratamento de pacientes suspeitos 
ou portadores para COVID-19, sob gestão e gerência da 
SESA, especialmente implantadas para o atendimento, 
em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, de casos 
de SARS-COV-2 e/ou síndromes respiratórias agudas 
que necessitem de internação, constituindo-se como 
medida imprescindível ao enfrentamento da emergência 
em saúde pública de importância nacional decorrente da 
infecção humana pelo novo SARS-COV-2 e causador da 
COVID-19. Total de Item Licitado: 02 (dois). Quantidade: 
conforme projeto básico. Fundamento Legal: Art. 4º, Lei 
Federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual n° 1.375 de 17 
de março de 2.020 que trata da Situação de Emergência 
no Território do Estado do Amapá. Justificativa: O Estado 
do Amapá impôs diversas medidas temporárias e 
necessárias de prevenção e controle para enfrentamento 
da pandemia supracitada, através dos Decretos Estaduais 
nº 1.375, 1.376, 1.377, 1.413, 1.414 e 1.497 de março de 
2020, considerando que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção e controle de riscos, 
danos e agravos a saúde pública. A caracterização de 
urgência já se encontra presumida na hipótese específica 
de dispensa de licitação estabelecida pelo art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/2020. A presente contratação visa 
atender as necessidades da Secretaria de Estado da 
Saúde do Amapá – SESA, como meio profilático e de 
contenção do contágio e transmissão do COVID-19 (novo 
Coronavírus), causador da Síndrome Respiratória Aguda 
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Grave (SARS-CoV-2). Valor Mensal: R$ 6.752.426,72 
(seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e dois 
centavos). Valor Global, somente no caso da contratação 
atingir os 180 (cento e oitenta) dias: R$ 40.514.560,32 
(quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil, 
quinhentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). 
CONTRATADA: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO 
HOSPITALAR - IBGH. CNPJ: 18.972.378/0001-12. 
Atendendo ao § 2º, art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, 
procede-se com a publicação deste ato.
  
Macapá-AP, 25 de maio de 2020.
JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

HASH: 2020-0527-0003-2915

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 007/2020 
– NGC/SESA.
 
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
– SESA/AP, Contratada: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA; CNPJ sob o nº 
34.597.955/0003-51. Processo Administrativo nº 
300101.0005.1852.0029/2020. Objeto: aquisição 
emergencial de recarga de gases medicinais a granel e 
fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos 
e comprimidos, incluindo os sistemas de abastecimento 
e armazenamento, sendo este último na forma de 
comodato, para atender as necessidades do atual centro 
de atendimento clínico ao COVID-19 ZONA NORTE, 
conforme condições, especificações e quantitativos 
constantes no Contrato nº 007/2020 e vinculadas a 
dispensa de licitação nº 009/2020 CPL/SESA – AP e 
seus anexos. Fundamento Legal: art. 37, inciso XXI e 
art. 196 da Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei 
nº 8080 de 1990, art. 2º §1 e art. 6, inc. I, a e b; Portaria 
nº 188/2020 e nº 454/2020 do Ministério da Saúde; Lei 
federal 13.979/2020; Decretos Estaduais nº 1.375, 
1.376 e 1.377/2020 do Estado do Amapá; Art. 24, IV, 
da lei 8.666/93; Lei federal nº 5.991/73, regulamentado 
pelo Decreto nº 74.170/74.  Vigência: 6 (seis) meses 
a partir da assinatura do contrato em 08/05/2020. As 
despesas decorrentes da contratação correrão à conta 
da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Unidade 
Gestora – Fundo Estadual de Saúde – FES/SESA, cuja 
Fonte: 215 – SUS/PANDEMIA COVID–19, Ação: 2658 – 
Manutenção de Serviços Administrativos – FES/SESA, 
Plano Orçamentário: 0829 – Emergência em Saúde 
Pública – COVID-19 e Elementos de Despesa: 33.90.30 – 
Material de Consumo. Valor estimado global do Contrato: 
R$: 721.224,00 (setecentos e vinte e um mil, duzentos e 
vinte e quatro reais). Signatários: JOÃO BITTENCOURT 
DA SILVA, Secretário de Estado da Saúde, nomeado pelo 
Decreto nº 1603, de 15 de abril de 2019, pela contratante 
e WILTON BARROS FERREIRA, pela contratada.

Macapá-AP, 26 de maio de 2020.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2020-0528-0003-2966

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 008/2020 
– NGC/SESA.

 
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
- SESA. Contratada: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA; CNPJ sob o nº 
34.597.955/0003-51. Processo Administrativo nº 
300101.0005.0082.0346/2020. Objeto: contratação direta 
emergencial de empresa especializada na instalação 
de tanques criogênicos fixos, com o fornecimento dos 
tanques na forma de comodato, incluindo os sistemas 
de abastecimento e armazenamento, com manutenção 
preventiva e corretiva, para serem instalados no CENTRO 
DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ZONA NORTE, 
tendo em vista que o lugar citado não possui sistema 
de armazenamento de gases, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no contrato nº 
008/2020, para atender às necessidades do atual Centro 
de Atendimento ao COVID-19 Zona Norte, instalada no 
prédio destinado a MATERNIDADE DRA. EUCLÉIA 
AMÉRICO, vinculada a dispensa de licitação nº 020/2020 
CPL/SESA – AP e seus anexos. Fundamento Legal: art. 
37, inciso XXI e art. 196 da Constituição Federal do Brasil 
de 1988; Lei nº 8080 de 1990, art. 2º §1 e art. 6, inc. I, a 
e b; Portaria nº 188/2020 e nº 454/2020 do Ministério da 
Saúde; Lei federal 13.979/2020; Decretos Estaduais nº 
1.375, 1.376 e 1.377/2020 do Estado do Amapá; Art. 24, 
IV, da lei 8.666/93; Lei federal nº 5.991/73, regulamentado 
pelo Decreto nº 74.170/74.  Vigência: 6 (seis) meses a 
partir da assinatura do contrato em 08/05/2020. As 
despesas decorrentes da contratação correrão à conta 
da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Unidade 
Gestora – Fundo Estadual de Saúde – FES/SESA, cuja 
Fonte: 107 – Recurso Próprio, Ação: 2658 – Manutenção 
de Serviços Administrativos – FES/SESA, Plano 
Orçamentário: 0829 – Emergência em Saúde Pública – 
COVID-19 e Elementos de Despesa: 33.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor estimado 
global do Contrato: R$: 299.105,00 (duzentos e noventa 
e nove mil e cento e cinco reais). Signatários: JOÃO 
BITTENCOURT DA SILVA, Secretário de Estado da 
Saúde, nomeado pelo Decreto nº 1603, de 15 de abril de 
2019, pela contratante e WILTON BARROS FERREIRA, 
pela contratada.

Macapá-AP, 26 de maio de 2020.
JOÃO BITTENCOURT DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde do Amapá

HASH: 2020-0528-0003-2974



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES - CGC - NL

DESPACHO

Em 15 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇO (SRP – CFE. MP Nº 951/2020), DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA

COVID19

Senhora Coordenadora,

Restituo os autos,  para conhecimento do despacho abaixo do membro da

CPL Marcus Santos, sugiro enviar ao GAB para conhecimento.

"Ao NL,

Restituo digitalmente pois conforme o Livro de Protocolo de Saída de

Processos 2020 da Coordenadoria de Gestão de Compras (COGEC) este processo foi

encaminhado ao GABINETE no dia 27/05/2020.

Registro que a Dispensa 041/2020-CPL/SESA, oriunda deste processo,

encontra-se instruída em processo físico e já tem seu extrato publicado no Diário Oficial

nº 7178, de 28/05/2020, restando o processo ser encaminhado para emissão de Parecer

Saneador pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá (PGE/AP).



Em atendimento a Portaria SESA Nº 187/2020, de 29/06/2020, sugiro que o

processo seja escaneado na íntegra e apenso ao digital antes do encaminhamento para

emissão de parecer da PGE/AP."

 

Atenciosamente,

LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES

Cód. verificador: 15657125. Cód. CRC: 27CD835
Documento assinado eletronicamente por LINDERVAN DA SILVA RODRIGUES em 15/07/2020 09:47, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 17 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): GABINETE/SESA

Assunto: : CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP – CFE. MP Nº 951/2020), DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA

COVID19

Considerando o despacho exarado em 30/06/2020 pelo servidor Marcus Paulo

Santos, pregoeiro do NL/COGEC, onde informou que os autos físicos referentes ao Prodoc

nº  300101.0005.1852.0062/2020,  referente  a  Dispensa  nº  041/2020  -  CPL/SESA  foi

protocolado nesse setor (Gabinete) em 27/05/2020 sem restorno posterior, motivo pelo qual

encaminhamos  os  autos  digitais  para  conhecimento, regularização  da  tramitação  e

observância ao que sugeriu aquele setorial.

Atenciosamente,

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)

Cód. verificador: 15820177. Cód. CRC: 58EBF4B
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 17/07/2020 18:27, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

DESPACHO

Em 20 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Assunto: CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇO (SRP – CFE. MP Nº 951/2020), DE EMPRESA(S)

ESPECIALIZADA(S) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

PARA TRATAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU POSITIVOS PARA

COVID19

Encaminhamos  o  processo  em  questão  via  PRODOC,  uma  vez  que  o

processo físico foi objeto de busca e apreensão pela Polícia Federal, não retornando ainda à

esta SESA. Diante da essencialidade do serviço e visando a não paralisação dos Centros

Covid I e II.

Autorizo os demais trâmites:

ÀADINS,

Para Classificação Orçamentária. Ação 2711 PO 829 Valor: R$6.752.426,72

(seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e

dois centavos).

Após, encaminhar ao FES para que se proceda com o pagamento. 

Atenciosamente,



 

JUAN MENDES DA SILVA

Secretário De Estado Da Saúde Do Amapá (GABINETE - GABINETE DA

SECRETARIA DA SAÚDE)

Cód. verificador: 15872157. Cód. CRC: 142711D
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES DA SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ (GABINETE - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE), em 20/07/2020 15:09, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 23 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): NEO

Assunto: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Prezados 

 

Segue classificação da despesa junto com detalhamento da conta contábil

atestando condição necessária e suficiente para o empenho referência Julho 2020

 

Atenciosamente

ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

Cód. verificador: 16052790. Cód. CRC: DB04D23
Documento assinado eletronicamente por ENIGNO BALDUINO RIBEIRO em 23/07/2020 16:12, conforme decreto
nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



R$1,00

AÇÃO P.O.                                     NATUREZA FONTE
VLR ESTIMADO 

MENSAL.
TOTAL

2711 000829 33.90.39
215 

SUS/COVID
    6.752.426,72 6.752.426,72       

6.752.426,72

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Art. 16, I/II - Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

DECLARO nos termos da Lei Complementar nº 101-LRF, de 04 de maio de 2000, no que estabelece seu Art. 16, que 

a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e LDO.

OBS.: Qualquer alteração concernente a classificação orçamentária, deverá ter prévia autorização, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

TOTAL ESTIMADO

OBJETO: Valor que se registra à CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTROS COVID I e COVID II para 

tratamento de pacientes suspeitos ou portadores para COVID-19, sob gestão e gerência da SESA, especialmente 

implantadas para o atendimento, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, de casos de SARS-COV-2 e/ou 

síndromes respiratórias agudas que necessitem de internação, constituindo-se como medida imprescindível ao 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana pelo 

novo SARS-COV-2 e causador da COVID-19. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020 - CPL/SESA. 

Fundamento Legal: Art. 4º, da Lei 13.979/2020. Referência: JULHO.

Macapá/AP, 23/07/2020.

ENIGNO B. RIBEIRO

Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS

Decreto n° 1977/2020
         

CREDOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH.

CNPJ: 18.972.378/0001-12.

             Em consonância aos termos da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.482 de 09/01/2020, publicada no DOE nº 

7.081 (10/01/2020), informamos a existência de disponibilidade orçamentária conforme enquadramento do objeto 

da despesa na classificação especificada abaixo:

DESCRIÇÃO

IBGH - COVID I/II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA/AP
ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – ADINS/SESA-AP

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(Art. 12 da Lei nº 4.320/64) 

PRODOC: 300101.0005.1852.0062/2020

JUAN MENDES DA SILVA                                                                                                         
Secretário de Estado da Saúde

Decreto n° 1722/2020 Cód. verificador: 16051027. Cód. CRC: 9A366BF
Documento assinado eletronicamente por JUAN MENDES em 23/07/2020 16:08 e ENIGNO BALDUINO RIBEIRO
em 23/07/2020 16:01, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil
Encerrado até Março 

Dados Gerais

Unidade Gestora 300301 - FES

Conta Contábil 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL
M ê s Julho
Conta Corrente 2711

Conta Corrente Saldo Anterior Débi to Crédito Saldo Atual

30.301.2.10.302. 0021. 2711.0.1.07.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000601.     E0000 6.719.602,82 0,00 0,00 6.719.602,82
30.301.2.10.302. 0021. 2711.0.1.07.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000602.     E0000 27.648.747,00 0,00 0,00 27.648.747,00
30.301.2.10.302. 0021. 2711.0.1.07.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000829.     E0000 18.878.636,00 0,00 0,00 18.878.636,00
30.301.2.10.302. 0021. 2711.0.2.15.0.000000.3.3.90.39.   0. 160000.000829.     E0000 460.141,10 0,00 9.898.866,00 10.359.007,10

TOTAL 63.605.992,92

 
Impresso por Enigno Balduino Ribeiro Matricula em 23/07/20 às 15:02.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - NEO

DESPACHO

Em 23 de julho de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): FES COORD

Assunto: ENCAMINHAMENTO PARA EMPENHO

Encaminha-se  a  LIBERAÇÃO  DE  COTA  conforme  classificação

orçamentária da ADINS.

Segue para as demais providências quanto ao prosseguimento do processo.

Atenciosamente.

DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA

Cód. verificador: 16053572. Cód. CRC: 116FC86
Documento assinado eletronicamente por DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA em 23/07/2020 16:33,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



Governo do Estado do Amapá

Liberação de Cotas
Encerrado até Março 

Identif icação

UG Emitente Documento Emissão

300301 - FES 2020LC00334 23/07/20
UG Favorecida Tipo Valor
300301 - FES Cota Normal 6.752.426,72
Estorno Liberada cota financeira
Não Não

Classificação

Unidade gestora 2 300301 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso 0 - Recursos não comprometidos com contrapartida
Fonte 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos - SUS/PANDEMIA COVID 19
Grupo de despesa 3 - Outras Despesas Correntes

Valor 6.752.426,72

Cronograma

Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00
Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00

Março 0,00 Julho 6.752.426,72 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Observação

Emitente

Usuário

Deivison Henrique Fortunato Moreira
 

Emitido/contabilizado por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 23/07/20 às 16:30.

Impresso por Deivison Henrique Fortunato Moreira em 23/07/20 às 16:30.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES COORD-

DESPACHO

Em 10 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): NEO

Assunto: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA.

PARA  AS  PROVIDENCIA  S  QUANTO  A  CLASSIFICAÇÃO

ORCAMENTARIA.

RAQUEL DE SOUSA

Cód. verificador: 16751524. Cód. CRC: 2815F33
Documento assinado eletronicamente por RAQUEL DE SOUSA em 10/08/2020 16:54, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FES - NEO

DESPACHO

Em 11 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): ADINS

Assunto: ENCAMINHAMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encaminha-se  o  processo  para  as  providências  quanto  à  classificação

orçamentária.

AÇÃO NATUREZA P.O FONTE VALOR

2711 3.3.90.39 829 215 27.009.706,88*

* Valores referentes a 4 meses

 

Atenciosamente.

DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA

Cód. verificador: 16763178. Cód. CRC: C4B04F1
Documento assinado eletronicamente por DEIVISON HENRIQUE FORTUNATO MOREIRA em 11/08/2020 09:10,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ADINS

DESPACHO

Em 31 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): COGEC

Assunto: ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Ao COGEC;

Encaminhamos para arqivamento o processo 300101.0005.1852.0062-2020,

cujo os autos fisicos ja foram emcaminhados para essa coordenadoria em 26/08/2020.

Na oportunidade informamos que o objeto do prodoc acima informado sera

tratado  exclusivamente  por  meio  virtual,  sob  o  prodoc n°  0002.0137.1872.0002/2020,

de acordo com a portaria n°0187/SESA/2020, DE 29/06/2020.

Atenciosamente,

ESTEVAM DONATO DE ALMEIDA SOARES

Assessor / SESA

Cód. verificador: 17778878. Cód. CRC: 4A00AC0
Documento assinado eletronicamente por ESTEVAM DONATO DE ALMEIDA SOARES , ASSESSOR / SESA , em
31/08/2020 15:51, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS - COGEC

DESPACHO

Em 31 de agosto de 2020

Documento Nº 300101.0005.1852.0062/2020

Interessado(s): GAB/ASSISTÊNCIA

Assunto: ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

 AO NAT/COGEC

Encaminhamos  o  despacho  as  fls  105-ADINS  para  conhecimento  e

providências necessárias, o mesmo trata de Arquivamento de processo.

ANA MONTEIRO FERNANDES

Coordenador(A) De Unidade (COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE

COMPRAS)

Cód. verificador: 17785672. Cód. CRC: DD1330E
Documento assinado eletronicamente por ANA MONTEIRO FERNANDES, COORDENADOR(A) DE UNIDADE
(COGEC - COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS), em 31/08/2020 17:37, conforme decreto nº
0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 233815450 | 12/05/2020 10:03

		desis@tjap.jus.br
	2020-05-07T17:44:19-0300
	Tribunal de Justi�a do Amap�
	Arquivo assinado digitalmente




