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Apresentação
Diante de um momento tão grave na história da humanidade em
virtude da pandemia causada no início de 2020 pelo novo coronavírus –
Covid-19, a Imprensa Oﬁcial do Estado do Amazonas cumpre seu papel de
repositório dos atos da Administração Pública Estadual. O presente
Compêndio apresenta Leis, Decretos e demais atos oﬁciais relacionados as
ações tomadas pelo Governo do Estado do Amazonas referentes ao
combate à disseminação desse vírus e aos efeitos nocivos que a pandemia
traz à sociedade Amazonense.
Este Compêndio tem o obje�vo de facilitar o acesso em um único
documento às decisões governamentais acerca do coronavírus – Covid-19,
como forma de contribuir na consulta de cidadãos, estudantes, pesquisadores, juristas, operadores do direito e demais pessoas interessadas que,
presente ou futuramente, nas pesquisas sobre esse período crí�co
mundial.
Por dever de o�cio, a Imprensa Oﬁcial do Estado do Amazonas há 127
anos é responsável pelos atos oﬁciais da Administração Pública Estadual,
com a publicação do Diário Oﬁcial do Estado. E, através do presente
documento, busca ir além da sua contribuição diária ao reunir as decisões
adotadas pelo governador Wilson Lima diante do desaﬁo de proteger a
sociedade Amazonense desse vírus devastador.
Trata-se de um documento histórico para a atual e para futuras
gerações. Esperamos, com isso, contribuir com os diversos setores da
sociedade para os quais a referência histórica se apresenta como fundamental.
Após a data de sua impressão, este Compêndio ﬁcará em constante
atualização, conforme as novas publicações no Diário Oﬁcial Eletrônico. O
acesso ﬁcará disponível na internet, através do endereço: www.imprensaoﬁcial.am.gov.br
Boa leitura!

Manaus (AM), 13 de maio de 2020
Mário Jumbo Miranda Auﬁero
Diretor-Presidente da Imprensa Oﬁcial do Estado do Amazonas
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DECRETO Nº 42.061
Decreta situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas e
ins�tui o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.

COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020 - 09

DECRETO N.° 42.061, DE 16 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.° 42.061, DE 16 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão
da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e
Combate ao COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, na úl�ma quarta-feira, dia 11 de março de 2020, a
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a conﬁrmação do primeiro caso de coronavírus no Estado do Amazonas, na úl�ma sexta-feira, 13
de março de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preliminares e temporárias, a ﬁm de evitar a circulação do
vírus, no território do Estado do Amazonas;
D E C R E T A:
Art. 1.° Fica decretada situação de emergência na saúde pública no Estado do Amazonas, pelo prazo de 120 (cento
e vinte) dias, tendo em vista a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), nos termos da Portaria n.° 188, de 3
de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste ar�go poderá ser prorrogado, em caso de comprovada
necessidade.
Art. 2.° Para o enfrentamento inicial da emergência de saúde, decorrente do Coronavírus, ﬁcam suspensos:
I - pelo prazo de 15 (quinze) dias:
a) todos os eventos promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída a
programação dos equipamentos culturais públicos;
b) as aulas, no âmbito da rede estadual pública de ensino na capital do Estado, integrada pela Secretaria
de Estado de Educação e Desporto, bem como do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, da
Universidade do Estado do Amazonas e da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade — FUNATI;
c) visitação a presídios e a centros de detenção para menores; e
d) a par�cipação de servidores ou de empregados em eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais;
II - a visitação a pacientes internados com diagnós�co de coronavírus;
III - o gozo de férias dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e das en�dades que integram o Sistema
Estadual de Saúde, até 15 de maio de 2020.
Art. 3.° Fica recomendado às ins�tuições da rede privada de ensino que suspendam suas a�vidades, pelo prazo
es�pulado no inciso I do ar�go anterior.
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Art. 4.°Os servidores públicos estaduais a�vos acima de 60 (sessenta) de idade, bem como as gestantes, lactantes e
os portadores de doenças crónicas, devidamente comprovadas, que compõem risco de aumento de mortalidade por COVID-19, poderão exercer suas a�vidades por meio de home oﬃce, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
sem prejuízo da integralidade de sua remuneração.
Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput deste ar�go, os servidores que integram o Sistema
Estadual de Saúde e de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ﬁcando a cargo do �tular do órgão em que
o servidor está lotado, a decisão acerca de seu afastamento.
Art. 5.° Qualquer servidor público que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta,
mialgia, cefaléia e prostração, diﬁculdade para respirar e ba�mento das asas nasais), deverá entrar em contato telefônico com o setor de pessoal do órgão em que está lotado, e enviar a cópia digital do atestado médico,
por e-mail, para ﬁns de afastamento do ambiente de trabalho, e desempenho de suas funções, atribuições e
a�vidades de trabalho, por meio de home oﬃce, pelo prazo de 15 (quinze) dias, caso esteja apto.
Parágrafo único. Caso a circunstância de afastamento do servidor público, prevista no caput deste ar�go,
persista além do prazo de 15 (quinze) dias, deverá ser adotado o procedimento previsto na forma da legislação aplicável.
Art. 6.° Aos servidores públicos e aos empregados públicos que tenham regressado ao Estado, nos úl�mos 05 (cinco)
dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de locais em que há transmissão comunitária do vírus da COVID 19, conforme bole�m epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, bem como
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou conﬁrmado, deverão ser aplicadas as
seguintes medidas:
I - os que apresentem sintomas (sintomá�cos) de contaminação pelo COVID-19, deverão ser afastados do
trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de quatorze dias ou conforme determinação médica; e
II - os que não apresentem sintomas (assintomá�cos) de contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de home oﬃce, pelo prazo de 07 (sete) dias, a contar do retorno
ao Estado, as funções determinadas pela cheﬁa imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego,
vedada a sua par�cipação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repar�ção pública.
Art. 7.° Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão no�ﬁcar as empresas contratadas para que, sob
pena de responsabilização contratual, em caso de omissão:
I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das determinações constantes deste Decreto;
II - conscien�zem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência dos sintomas da doença.
Art. 8.° Fica suspenso, até ulterior deliberação, o recadastramento e prova de vida dos servidores ina�vos do Regime
Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, junto à Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas — AMAZONPREV.
Art. 9.° Em razão do previsto neste Decreto, o Estado do Amazonas adotará, entre outras, as seguintes medidas administra�vas, necessárias para enfrentar a situação de emergência:
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I - dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços, de acordo com o inciso IV do ar�go 24 da Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993;
II - requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, com justa indenização, conforme inciso XIII do ar�go 15 da Lei Federal n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990;
III - determinação, nos termos do ar�go 3.°, inciso III, da Lei Federal n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da
realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas proﬁlá�cas; ou
e) tratamentos médicos especíﬁcos; e
IV - contratação, por prazo determinado, de pessoal, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação especíﬁca.
Art. 10. Os Secretários de Estado de Saúde e de Segurança Pública editarão atos complementares a este Decreto,
disciplinando as medidas administra�vas a serem adotadas durante a vigência da situação de emergência.
Art. 11. A autoridade portuária do Estado do Amazonas, responsável pela administração do porto de Manaus,
poderá suspender as operações de atracação de cruzeiros e outras embarcações de passageiros de grande
porte, nos termos dos incisos VIII e X do 1° do art. 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2015.
Art. 12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Secretaria de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos
e Cidadania, sob orientação da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde, poderão, no âmbito de suas competências, adotar medidas progressivas de remoção, transporte e isolamento de
pessoas presas ou de adolescentes, em cumprimento de medida socioeduca�va, respec�vamente, conforme
norma�zação das autoridades sanitárias.
Art. 13. A tramitação dos processos sobre assuntos relacionados à matéria tratada neste Decreto se dará em regime
de urgência e prioridade em todos os órgãos e en�dades da administração pública do Estado do Amazonas,
com o dever de comunicar todos os atos administra�vos aos órgãos de controle.
Art. 14. Fica ins�tuído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, integrado pelos �tulares
dos seguintes órgãos e en�dades:
I - Casa Civil;
II - Secretaria de Estado de Saúde;
III - Fundação de Vigilância em Saúde;
IV - Secretaria de Estado de Comunicação Social;
V - Secretaria de Estado da Fazenda;
VI - Secretaria de Estado de Segurança Pública;
VII - Secretaria de Estado de Educação e Desporto;
VIII - Secretaria de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania;
IX - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;
X - Empresa Estadual de Turismo;
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XI - Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias;
XII - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas.
Art. 15. Caberá ao Comitê ins�tuído no ar�go anterior ins�tuir diretrizes gerais para a execução das medidas a ﬁm
de atender as providências determinadas por este Decreto, podendo, para tanto, propor à Secretaria de
Estado de Saúde a edição de normas complementares.
Art. 16. Compete à Secretaria de Estado de Saúde a edição do plano de con�ngência para a epidemia do novo
coronavirus.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CORONEL QOPM LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
CEL QOPM MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.063
Suspende, por 15 dias, eventos acima de 100 pessoas, aulas
na rede pública e viagens intermunicipais de servidores.
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DECRETO N.° 42.063, DE 17 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.° 42.063, DE 17 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre medidas complementares temporárias, para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional, decorrente do novo coronavírus.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, a ﬁm de evitar a circulação do vírus, no território do Estado do Amazonas, em especial na Região Metropolitana de Manaus e no Município de Taba�nga,
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da cole�vidade, na prevenção e no contágio do
coronavírus,
DECRETA:
Art. 1.° Sem prejuízo de todas as determinações constantes do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, ﬁcam
suspensos, no âmbito do Estado do Amazonas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, os eventos e a�vidades, com a
presença de público acima de 100 (cem) pessoas, ainda que previamente autorizados, tais como eventos
despor�vos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos cien�ﬁcos, passeatas e aﬁns.
Art. 2.° A suspensão das aulas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no âmbito da rede estadual pública de ensino, prevista
no ar�go 2.°, inciso I, alínea "b", do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, estende-se para os
municípios de Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoa�ara, Presidente Figueiredo,
Manacapuru, Careiro Castanho, Autazes, Silves, (Itapiranga e Manaquiri, que integram a Região Metropolitana de Manaus, bem como para os Municípios de Parin�ns e Taba�nga.
Art. 3.° Ficam suspensas as viagens intermunicipais de servidores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da
suspensão das viagens internacionais e interestaduais, de que trata a alínea "d" do inciso I do ar�go 2.° do
Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste ar�go as viagens de servidores do Sistema Estadual de Saúde
e do Sistema Estadual de Segurança Pública, que deverão ser expressamente autorizadas pelos dirigentes do
órgão em que o servidor es�ver lotado.
Art. 4.° Passam a integrar o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, os �tulares da Secretaria
de Estado da Assistência Social e da Casa Militar.
Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste ar�go, o ar�go 14 do Decreto n.° 42.061, de 16 de
março de 2020, passa a vigorar com a inclusão dos incisos XIII e XIV, com a seguinte redação:
"Art. 14. (...):
XIII - Secretaria de Estado da Assistência Social;
XIV - Casa Militar."
Art. 5.° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março 2020.
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DECRETO N.° 42.063, DE 17 DE MARÇO DE 2020

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.084

Prorroga vigência de Laudo Técnico de Inspeção emi�do, renovado ou subs�tuído pela
Sedec�, para efeito de concessão de incen�vos ﬁscais estaduais por período determinado.

DECRETO Nº 42.085
Suspende, por 15 dias, atendimentos presenciais nos órgãos e en�dades da Administração
Pública Direta e Indireta do Poder Execu�vo.
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DECRETO N.° 42.084, DE 18 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.° 42.084, DE 18 DE MARÇO DE 2020
PRORROGA vigência de Laudo Técnico de Inspeção emi�do, renovado ou subs�tuído pela Secretaria de
Estado Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, para efeito de concessão de
incen�vos ﬁscais estaduais por período determinado.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual,
CONSIDERANDO o Decreto n° 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCoV), e INSTITUI Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19;
CONSIDERANDO a Nota Técnica n° 07/DIPRE/FVS¬AM, de 10 de março de 2020, que versa sobre "Orientações sobre
a Prevenção do Coronavírus COVID-19 nos Locais de Trabalho";
CONSIDERANDO que, ro�neiramente, a equipe técnica do Departamento de Incen�vos Fiscais (DC1) da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI) diligencia inspeções técnicas
em empresas incen�vadas no Polo Industrial de Manaus e em todo o Estado, visando comprovar os requisitos legais
para emissão, renovação e subs�tuição de Laudos Técnicos, como instrumentos imprescindíveis para a fruição da
concessão de incen�vos ﬁscais;
CONSIDERANDO que a referida equipe técnica possui média de idade na faixa etária de maior incidência e de maior
mortalidade causada pela infecção provocada pelo COVID¬19, o que mais consta do Processo n.° 01.01.011101.
00001984 2020
DECRETA:
Art. 1° Ficam prorrogados, ad referedum do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (CODAM), até 30 de junho
de 2020, os prazos de vigência dos Laudos Técnicos vincendos nesse período, e daqueles que �veram sua
solicitação protocolizada na SEDECTI até a data de publicação deste Decreto.
§ 1° A prorrogação a que se refere o caput deste ar�go não isenta a sociedade empresária incen�vada no
cumprimento de todas as obrigações e contrapar�das previstas pelo Decreto n° 23.994, de 29 de dezembro
de 2003, para concessão de incen�vos ﬁscais, que deverão ser obrigatoriamente observadas durante o
período de prorrogação sob pena de aplicação das penalidades previstas e suspensão dos incen�vos ﬁscais
conforme a legislação.
§ 2° As sociedades empresariais incen�vadas que se enquadrarem na prorrogação estabelecida por este
Decreto e que não tenham protocolizado requerimento de emissão, renovação ou subs�tuição dos seus
Laudos Técnicos poderão fazê-los na forma do art. 7°-A do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 23.994,
de 2003, até 15 de junho de 2020, por meio eletrônico, em contato com a SEDECTI, que disponibilizará os
canais necessários para tal.
§ 3° O prazo estabelecido no caput deste ar�go poderá ser prorrogado, em caso de comprovada necessidade.
Art. 2° Ficam suspensas as a�vidades de inspeções e visitas técnicas in loco pelo corpo técnico da SEDECTI às instalações �sicas das sociedades empresariais incen�vadas e não incen�vadas, exceto em casos em que exija ação
imprescindível do Estado e com autorização prévia do Secretário da SEDECTI.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de março de 2020.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
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DECRETO N.° 42.085, DE 18 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.° 42.085, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
DISPÕE sobre o funcionamento dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta do Poder Execu�vo no período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente
do novo coronavírus.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavIrus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de enfrentamento e Combate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para prevenção da transmissão do novo coronavírus nos
órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta do Poder Execu�vo;
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da cole�vidade, na prevenção e no contágio do coronavírus,
DECRETA:
Art. 1.° Ficam suspensos, pelo prazo de quinze (15) dias, no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta
e Indireta do Poder Execu�vo Estadual, resguardados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência
e emergência:
I - os atendimentos presenciais ao público em geral, quando o mesmo puder ser prestado por meio eletrônico e/ou telefônico;
II - todas e quaisquer reuniões presenciais, que deverão, sempre que possível, ser realizadas por videoconferência.
§1.° Os órgãos e en�dades deverão regulamentar o seu funcionamento, com vistas a garan�r o pleno atendimento à população por meios alterna�vos.
§2.° Excetuam-se do disposto no caput deste ar�go as unidades integrantes do Sistema Público de Saúde e
do Sistema Estadual de Segurança Pública.
Art. 2.° Sem prejuízo das determinações constantes do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, e pelo prazo
estabelecido no ar�go anterior, e ainda, respeitado o horário integral de funcionamento dos órgãos e
en�dades do Poder Execu�vo Estadual, os servidores deverão ser divididos em dois turnos de trabalho, na
forma a seguir:
I - primeiro turno: de 07 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos; e
II - segundo turno: de 09 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos.
Parágrafo único. Compete aos �tulares de cada órgão ou en�dade, estabelecer as escalas de servidores em
cada turno, de modo que o deslocamento destes se dê em horário alternado.
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de março 2020.
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DECRETO N.° 42.085, DE 18 DE MARÇO DE 2020

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIDO TOBIAS DE SOUZA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
LUIZ FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
CEL QOPM FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secreta´ria de Estado de Comunicação Social
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.087
Suspende, por 15 dias, as aulas na rede pública estadual de ensino, as
a�vidades das academias de ginás�ca, e do transporte ﬂuvial de
passageiros, com exceção dos casos de emergência.
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DECRETO N.° 42.087, DE 19 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a suspensão das aulas da rede pública estadual de ensino, em todos os municípios do Estado
do Amazonas, bem como das a�vidades das academias de ginás�ca e similares, e do transporte ﬂuvial de
passageiros em embarcações, à exceção dos casos de emergência e urgência, na forma que especiﬁca.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, a ﬁm de evitar a circulação do vírus, no território do Estado do
Amazonas,
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da cole�vidade, na prevenção e no contágio do coronavirus,
DECRETA:
Art. 1.° Sem prejuízo de todas as determinações constantes dos Decretos nos 42.061, de 16 de março de 2020, 42.063,
de 17 de março de 2020 e 42.085, de 18 de março de 2020, ﬁcam suspensas, pelo prazo de 15 (quinze) dias:
I - as aulas, no âmbito da rede estadual pública de ensino em todos os Municípios do Estado, integrada pela
Secretaria de Estado de Educação e Desporto, bem como do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas
e da Universidade do Estado do Amazonas;
II - as a�vidades de todas as academias e centros de ginás�ca, bem como outros estabelecimentos similares,
no âmbito do Estado do Amazonas;
III - os serviços de transporte ﬂuvial de passageiros, operados por embarcações de pequeno, médio ou
grande porte, de qualquer natureza, dentro dos limites territoriais do Estado do Amazonas, ressalvados os
casos de emergência e urgência, a serem deﬁnidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados
e Contratados do Estado do Amazonas — ARSEPAM.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
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DECRETO N.° 42.087, DE 19 DE MARÇO DE 2020

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social - SECOM
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.098

Suspende, por 15 dias, transporte rodoviário turís�co para balneários e
o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Determina
intensiﬁcação de ﬁscalizações de preços do Procon-AM.
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DECRETO Nº 42.098, DE 20 DE MARÇO DE 2020

DECRETO Nº 42.098, DE 20 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre medidas complementares temporárias, para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional, decorrente do novo coronavírus.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, a ﬁm de evitar a circulação do vírus, no território do Estado do
Amazonas,
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da cole�vidade, na prevenção e no contágio do coronavírus,
D E C R E T A:
Art. 1.º Sem prejuízo de todas as determinações constantes dos Decretos n.ºs 42.061, de 16 de março de 2020,
42.063, de 17 de março de 2020, 42.085, de 18 de março de 2020 e 42.087, de 19 de março de 2020, ﬁcam
suspensos, no âmbito do Estado do Amazonas, pelo prazo de 15 (quinze) dias:
I - os serviços de transporte rodoviário, com ﬁnalidades turís�cas, com des�no a balneários, centros de recreação e similares;
II - os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, a
contar do dia 23 de março de 2020.
Art. 2.º Fica determinado ao Ins�tuto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM que intensiﬁque a ﬁscalização dos
preços dos produtos u�lizados na prevenção e combate ao Coronavírus, e, ainda, que adote os procedimentos a seguir elencados, quando comprovado o aumento abusivo dos preços:
I - apreensão dos produtos;
II - interdição do estabelecimento, e
III - comunicação imediata à Secretaria de Estado da Fazenda, para adoção das medidas necessárias à cassação da inscrição estadual.
Parágrafo único. A caracterização do aumento abusivo de preços se dará com a análise da Nota Fiscal de
entrada ou quando não houver a comprovação da origem do produto.
Art. 3.º Como forma de garan�r o abastecimento da população e evitar a disseminação do Coronavírus, ﬁca limitada,
na forma do Anexo Único deste Decreto, a venda quan�ta�va de produtos.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de março 2020.

26 - COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020

DECRETO Nº 42.098, DE 20 DE MARÇO DE 2020

ANEXO ÚNICO
ÁLCOOL EM GEL 70º
Até 100 ml
Acima de 100 ml até 500 ml
Acima de 500 ml até 1 l
Acima de 1 l

05 unidades por pessoa
03 unidades por pessoa
02 unidades por pessoa
01 unidade por pessoa

MÁSCARAS E LUVAS
Caixa
Avulso

01 unidade por pessoa
05 unidades

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
CEL QOPM LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado Segurança Pública
CEL QOPM FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
LUIZ FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.099
Suspende, por 15 dias, o funcionamento de restaurantes, bares, lanchonetes,
praças de alimentação e similares, exceto os que funcionam no interior de
hotéis e estabelecimentos aﬁns, ou somente delivery ou coleta; casas de shows,
boates, casas de eventos e recepções, salões de festas, inclusive privados; e de
igrejas, templos, lojas maçônicas e aﬁns.
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DECRETO N.º 42.099, DE 21 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.º 42.099, DE 21 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre medidas complementares temporárias, para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional, decorrente do novo coronavírus.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, a ﬁm de evitar a circulação do vírus, no território do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da cole�vidade, na prevenção e no contágio do
Coronavírus,
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o atendimento ao público em geral de todos os restaurantes,
bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares.
§ 1.º Os estabelecimentos de que trata o caput deste ar�go poderão funcionar exclusivamente para entrega
em domicílio e como pontos de coleta.
§ 2.º A suspensão não se aplica a bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos que funcionem no
interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente a hóspedes
e que sejam observadas as recomendações da autoridade sanitária de distanciamento mínimo de 1,5m (um
metro e meio) entre as mesas e de até 4 (quatro) cadeiras por mesa.
Art. 2.º Fica suspenso o funcionamento de todas as boates, casas de shows, casas de eventos e de recepções, salões
de festas, inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos similares.
Art. 3.º Fica suspenso o funcionamento de todas as igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos
similares.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
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CORONEL QOPM LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado Segurança Pública
CEL QOPM FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social - SECOM
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DECRETO Nº 42.100

Declara Estado de Calamidade Pública, em razão da grave crise de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.

DECRETO Nº 42.101
Determina funcionamento de órgãos e en�dades estaduais em regime
de home oﬃce. Suspende o funcionamento de estabelecimentos
comerciais e serviços não essenciais, exceto para delivery ou coleta.
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DECRETO N.º 42.100, DE 23 DE MARÇO DE 2020
DECLARA Estado de Calamidade Pública, para os ﬁns do ar�go 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4
de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo
coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas do Estado do Amazonas, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que a referida crise impõe o aumento de gastos públicos e o estabelecimento das medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia;
CONSIDERANDO a necessidade de reprogramação ﬁnanceira, para ajustar as contas estaduais, visando à manutenção dos serviços públicos essenciais, para o enfrentamento da grave situação de saúde pública;
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica declarado Estado de Calamidade Pública, para os ﬁns do ar�go 65 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo
coronavírus) e suas repercussões nas ﬁnanças públicas do Estado do Amazonas.
Art. 2.º Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais, necessárias para combater a
disseminação da COVID-19 (novo coronavírus), em todo o território do Estado do Amazonas.
Art. 3.º Em razão do estado de calamidade pública de que trata este Decreto, as autoridades competentes editarão
os atos norma�vos necessários à regulamentação e à execução dos atos administra�vos.
Art. 4.º À Casa Civil compete a elaboração de Mensagem Governamental, a ser enviada à Assembleia Legisla�va do Estado
do Amazonas, visando ao reconhecimento do estado de calamidade pública, de que trata este Decreto.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
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CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO N.º 42.101, DE 23 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão
da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e
Combate ao COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou, na úl�ma quarta-feira, dia 11 de março de 2020, a
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);
CONSIDERANDO a conﬁrmação do primeiro caso de coronavírus no Estado do Amazonas, na úl�ma sexta-feira, 13
de março de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preliminares e temporárias, a ﬁm de evitar a circulação do
vírus, no território do Estado do Amazonas;
D E C R E T A:
Art. 1.° Fica decretada situação de emergência na saúde pública no Estado do Amazonas, pelo prazo de 120 (cento e vinte)
dias, tendo em vista a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente
da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), nos termos da Portaria n.° 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministro de Estado da Saúde.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste ar�go poderá ser prorrogado, em caso de comprovada
necessidade.
Art. 2.° Para o enfrentamento inicial da emergência de saúde, decorrente do Coronavírus, ﬁcam suspensos:
I - pelo prazo de 15 (quinze) dias:
a) todos os eventos promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída a
programação dos equipamentos culturais públicos;
b) as aulas, no âmbito da rede estadual pública de ensino na capital do Estado, integrada pela Secretaria de
Estado de Educação e Desporto, bem como do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas e da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade — FUNATI;
c) visitação a presídios e a centros de detenção para menores; e
d) a par�cipação de servidores ou de empregados em eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais;
II - a visitação a pacientes internados com diagnós�co de coronavírus;
III - o gozo de férias dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e das en�dades que integram o Sistema
Estadual de Saúde, até 15 de maio de 2020.
Art. 3.° Fica recomendado às ins�tuições da rede privada de ensino que suspendam suas a�vidades, pelo prazo
es�pulado no inciso I do ar�go anterior.
Art. 4.° Os servidores públicos estaduais a�vos acima de 60 (sessenta) de idade, bem como as gestantes, lactantes e os
portadores de doenças crónicas, devidamente comprovadas, que compõem risco de aumento de mortalidade por
COVID-19, poderão exercer suas a�vidades por meio de home oﬃce, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo
da integralidade de sua remuneração.
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Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput deste ar�go, os servidores que integram o Sistema
Estadual de Saúde e de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ﬁcando a cargo do �tular do órgão em
que o servidor está lotado, a decisão acerca de seu afastamento.
Art. 5.° Qualquer servidor público que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaléia e prostração, diﬁculdade para respirar e ba�mento das asas nasais), deverá entrar em contato telefônico
com o setor de pessoal do órgão em que está lotado, e enviar a cópia digital do atestado médico, por e-mail, para
ﬁns de afastamento do ambiente de trabalho, e desempenho de suas funções, atribuições e a�vidades de
trabalho, por meio de home oﬃce, pelo prazo de 15 (quinze) dias, caso esteja apto.
Parágrafo único. Caso a circunstância de afastamento do servidor público, prevista no caput deste ar�go,
persista além do prazo de 15 (quinze) dias, deverá ser adotado o procedimento previsto na forma da legislação aplicável.
Art. 6.° Aos servidores públicos e aos empregados públicos que tenham regressado ao Estado, nos úl�mos 05 (cinco)
dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de locais em que há transmissão comunitária do vírus da COVID 19, conforme bole�m epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, bem como
aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou conﬁrmado, deverão ser aplicadas as
seguintes medidas:
I - os que apresentem sintomas (sintomá�cos) de contaminação pelo COVID-19, deverão ser afastados do
trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de quatorze dias ou conforme determinação médica; e
II - os que não apresentem sintomas (assintomá�cos) de contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de home oﬃce, pelo prazo de 07 (sete) dias, a contar do retorno
ao Estado, as funções determinadas pela cheﬁa imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua par�cipação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repar�ção
pública.
Art. 7.° Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão no�ﬁcar as empresas contratadas para que, sob
pena de responsabilização contratual, em caso de omissão:
I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento das determinações constantes deste Decreto;
II - conscien�zem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência dos sintomas da doença.
Art. 8.° Fica suspenso, até ulterior deliberação, o recadastramento e prova de vida dos servidores ina�vos do Regime
Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, junto à Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas — AMAZONPREV.
Art. 9.° Em razão do previsto neste Decreto, o Estado do Amazonas adotará, entre outras, as seguintes medidas
administra�vas, necessárias para enfrentar a situação de emergência:
I - dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços, de acordo com o inciso IV do ar�go 24 da Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993;
II - requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, com justa indenização, conforme inciso XIII do ar�go 15 da Lei Federal n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990;
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III - determinação, nos termos do ar�go 3.°, inciso III, da Lei Federal n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da
realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas proﬁlá�cas; ou
e) tratamentos médicos especíﬁcos; e
IV - contratação, por prazo determinado, de pessoal, para atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos da legislação especíﬁca.
Art. 10. Os Secretários de Estado de Saúde e de Segurança Pública editarão atos complementares a este Decreto,
disciplinando as medidas administra�vas a serem adotadas durante a vigência da situação de emergência.
Art. 11. A autoridade portuária do Estado do Amazonas, responsável pela administração do porto de Manaus,
poderá suspender as operações de atracação de cruzeiros e outras embarcações de passageiros de grande
porte, nos termos dos incisos VIII e X do 1° do art. 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2015.
Art. 12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Secretaria de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos
e Cidadania, sob orientação da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde,
poderão, no âmbito de suas competências, adotar medidas progressivas de remoção, transporte e isolamento de pessoas presas ou de adolescentes, em cumprimento de medida socioeduca�va, respec�vamente,
conforme norma�zação das autoridades sanitárias.
Art. 13. A tramitação dos processos sobre assuntos relacionados à matéria tratada neste Decreto se dará em regime
de urgência e prioridade em todos os órgãos e en�dades da administração pública do Estado do Amazonas,
com o dever de comunicar todos os atos administra�vos aos órgãos de controle.
Art. 14. Fica ins�tuído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, integrado pelos �tulares
dos seguintes órgãos e en�dades:
I - Casa Civil;
II - Secretaria de Estado de Saúde;
III - Fundação de Vigilância em Saúde;
IV - Secretaria de Estado de Comunicação Social;
V - Secretaria de Estado da Fazenda;
VI - Secretaria de Estado de Segurança Pública;
VII - Secretaria de Estado de Educação e Desporto;
VIII - Secretaria de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania;
IX - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;
X - Empresa Estadual de Turismo;
XI - Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias;
XII - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas.
Art. 15. Caberá ao Comitê ins�tuído no ar�go anterior ins�tuir diretrizes gerais para a execução das medidas a ﬁm
de atender as providências determinadas por este Decreto, podendo, para tanto, propor à Secretaria de
Estado de Saúde a edição de normas complementares.
Art. 16. Compete à Secretaria de Estado de Saúde a edição do plano de con�ngência para a epidemia do novo coronavirus.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de março 2020.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CORONEL QOPM LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social - SECOM
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.104

Dispensa par�cipação de servidores da Coordenadoria de Compras e Contratos
Governamentais (CCGOV) no recebimento de materiais consumíveis e permanentes.

DECRETO Nº 42.105
Suspende prazos administra�vos no período entre 23/03 e 30/04 de 2020, inclusive para
posse em cargo público, processos administra�vos disciplinares e sindicâncias.

DECRETO Nº 42.106

Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais e serviços considerados essenciais sem
suspensão de funcionamento, e dá outras providências.
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DECRETO N.º 42.104, DE 24 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a mudança, temporária, dos procedimentos para o recebimento de materiais consumíveis e
permanentes, decorrentes de processos de contratação efe�vados pelo Poder Execu�vo Estadual, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo ar�go 54, inciso
IV, da Cons�tuição Estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preliminares e temporárias, a ﬁm de evitar a circulação do
vírus Covid-19, no território do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual n.º 42,061 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação da situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo
coronavírus (Covid-19) e ins�tui o Comitê Intersetorial de enfrentamento e combate ao Covid-19;
CONSIDERANDO o previsto no art. 7º do Decreto Estadual n.º 34,163 de 11 de novembro de 2013, que estabelece
que o recebimento e a aceitação de materiais consumíveis e permanentes adquiridos pelas autarquias, fundações e
órgãos integrantes do Poder Execu�vo Estadual é de competência da Comissão Permanente de Recebimento de
Materiais, composta por servidores da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais - CCGOV, bem como
por servidores dos órgãos adquirentes de materiais;
CONSIDERANDO a necessidade de o�mização de procedimentos para o recebimento de materiais consumíveis e
permanentes pela Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, bem como, de reduzir a circulação de
servidores nas unidades de saúde;
CONSIDERANDO que os servidores da Central de Serviços Compar�lhados designados para o recebimento de material, enquadram-se nas situações de risco e, ainda, a impossibilidade de subs�tuição em face do número reduzido de
servidores
D E C R E T A:
Art. 1º Fica dispensada a par�cipação dos servidores da Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais CCGOV no recebimento de materiais consumíveis e permanentes, durante o prazo em que vigorar a situação
de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, nos termos do ar�go 1.º do Decreto Estadual n.º
42.061 de 16 de março de 2020.
Parágrafo único. No procedimento de recebimento de materiais tratado no caput deste ar�go, os servidores
da CCGOV serão subs�tuídos, em igual número, por servidores dos órgãos compradores que integram a
Comissão Permanente de Recebimento de Materiais.
Art. 2º O Centro de Serviços Compar�lhados - CSC deverá promover as alterações necessárias no módulo e-Recebimento do Sistema de Gestão de Compras do Estado - e-Compras, visando operacionalizar os procedimentos
de que trata este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março de 2020.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
WALTER SIQUEIRA BRITO
Presidente do Centro de Serviços Compar�lhados
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

40 - COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020

DECRETO N.º 42.105, DE 24 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.º 42.105, DE 24 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a suspensão dos prazos administra�vos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta
do Poder Execu�vo Estadual, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do ar�go 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO que o Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 2020, determinou o funcionamento por home oﬃce, dos
Órgãos e En�dades da Administração Direta e Indireta do Poder Execu�vo Estadual, ressalvados os serviços essenciais,
D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam suspensos, no período compreendido entre os dias 23 de março a 30 de abril de 2020, os prazos
administra�vos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Execu�vo Estadual.
§ 1.º A suspensão de que trata o caput deste ar�go aplica-se, também, aos prazos para posse em cargos
públicos e aos processos administra�vos disciplinares e de sindicâncias, e não obsta a prá�ca de ato processual de natureza urgente e/ou necessário à preservação de direitos.
§ 2.º A suspensão de que trata o caput deste ar�go não se aplica aos processos licitatórios em geral, e especialmente, os que forem rela�vos ao combate à disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), e o tratamento dos
que forem diagnos�cados com a doença, assim, devidamente jus�ﬁcados nos autos do processo administra�vo.
Art. 2.º Durante o período estabelecido no caput do ar�go 1º. Deste Decreto ﬁca vedada a publicação de decisões,
a in�mação de partes ou de advogados, na 1ª e na 2ª Instâncias Administra�vas, exceto as medidas consideradas urgentes e/ou quando próximo de concre�zação da prescrição puni�va, da prescrição intercorrente
ou da decadência, com o obje�vo de evitar perecimento do direito.
Parágrafo único. Na hipótese de prá�ca de ato processual, o prazo para manifestar, interpor recurso ou
efetuar pagamento somente retornará ou começará a ﬂuir, conforme o caso, primeiro dia ú�l seguinte ao
dia 30 de abril de 2020.
Art. 3.º Os Secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado, o Controlador-Geral do Estado e os dirigentes
superiores das autarquias e das fundações expedirão, no âmbito dos seus respec�vos órgãos e en�dades,
atos regulamentares dispondo sobre a suspensão das sessões dos órgãos colegiados e detalhando a natureza dos processos e atos administra�vos abrangidos pela suspensão de que trata o caput do ar�go 1.º deste
Decreto.
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 23 de março de 2020.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda

42 - COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020

DECRETO N.º 42.106, DE 24 DE MARÇO DE 2020

DECRETO N.º 42.106, DE 24 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre os estabelecimentos comerciais e serviços considerados essenciais sem suspensão de funcionamento, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO que o Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 2020, determinou a suspensão, pelo prazo de 15
(quinze) dias, de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais,
D E C R E T A:
Art. 1.º Para ﬁns do disposto no ar�go 2.º do Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 2020, entende-se por estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, sem suspensão de funcionamento:
I - de alimentação, bebidas, gás de cozinha, bancos, coopera�vas de crédito e loteria:
a) Supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimen�cio;
b) Padarias, exclusivamente para venda de produtos;
c) Restaurantes na modalidade delivery;
d) Distribuidora de água mineral e gás de cozinha;
e) Estabelecimentos que comercializem alimentos e medicamentos des�nados a animais; e
f) agências bancárias e loterias u�lizando o protocolo de segurança visando evitar a aglomeração de pessoas
na área interna e externa do estabelecimento.
II - da saúde:
a) clinicas que tratem em caráter con�nuado pacientes oncológicos, cardiopatas, renais, diabé�cos,
obstétricas e pediátricos;
b) clínicas que prestem serviços de assistência à saúde com serviços médicos ambulatoriais, visando a
diminuição da sobrecarga da rede pública e privada;
c) clínicas de vacinação;
d) serviço de assistência à saúde dos animais;
e) serviços odontológicos de urgência
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III - prestadores de serviços de transporte público, incluídos os motoristas de aplica�vo e os taxistas;
IV - estabelecimentos que comercializam peças automo�vas, materiais elétricos e de construção, preferencialmente atendendo delivery, observados os casos emergências;
V - postos de combus�veis, limitando-se as lojas de conveniência à venda rápida de produtos;
VI - prestadores de serviços de manutenção de rede elétrica e abastecimento de água, tais como: bombeiros
hidráulicos, eletricistas, eletricistas mecânicos, e
VII - oﬁcinas mecânicas.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que se enquadram nas alíneas a, b e d do inciso I do caput deste ar�go
atenderão, preferencialmente, na modalidade delivery, a ﬁm de evitar aglomeração de pessoas dentro do
estabelecimento comercial.
Art. 2º. Além do disposto no ar�go anterior, entende-se por serviços essenciais os serviços de abastecimento de
água, gás, energia, telefonia e internet.
Art. 3º. Observadas suas peculiaridades, os estabelecimentos de que trata este Decreto, deverão, necessariamente,
atender às normas de prevenção e combate ao coronavírus, a ﬁm de que seja minimizado o risco de disseminação da pandemia.
Art. 4º. Os prestadores de serviços autônomos, bem como os estabelecimentos comerciais que assim desejarem,
poderão, garan�das as normas de segurança, prevenção e combate ao coronavírus, fazer atendimentos nas
modalidades delivery e drive-thru.
Art. 5º. Fica revogado o ar�go 4.º do Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 2020.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 23 de março de 2020.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
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CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.117
Determina que a FVS atue de forma suplementar (junto à Anvisa) no
controle dos passageiros que desembarcam em Manaus pelo Aeroporto
Internacional Eduardo Gomes.
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DECRETO N.º 42.117, DE 25 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a atuação da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS, no controle de
passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO que o inciso IV do ar�go 2.º da Lei Federal n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que “DEFINE o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.”,
estabelece que a atribuição de exercer a vigilância sanitária de aeroportos, pode ser suple�vamente exercida pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
D E C R E T A:
Art. 1.º A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS atuará, de forma suplementar, no controle
dos passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a ﬁm de iden�ﬁcar possíveis pessoas sintomá�cas de COVID19, orientar os passageiros quanto à necessidade de cumprir quarentena,
e adotar as medidas cabíveis.
Art. 2.º Todos os passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, sintomá�cos ou não,
deverão cumprir, obrigatoriamente, a quarentena, conforme determinado pela autoridade sanitária estadual.
Art. 3.º As empresas de aviação civil, que tenham voos que aterrissem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes,
ﬁcam obrigadas a distribuir formulários de avaliação das condições de saúde, elaborado pela Fundação de
Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS, para preenchimento pelos passageiros, durante o vôo, e
entrega no momento do desembarque.
Art. 4.º Em razão do interesse público concernente à salvaguarda da saúde pública, os agentes da Fundação de
Vigilância em Saúde – FVS exercerão o poder de polícia administra�va, inerente às suas competências
legalmente estabelecidas, a ﬁm de garan�r a prevenção de riscos à saúde cole�va.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de março 2020.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Estado de Segurança Pública
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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LEI Nº 5.143

Proíbe que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte do
fornecimento residencial de seus serviços.

LEI Nº 5.144
Torna obrigatórios procedimentos de sani�zação e de higienização em estabelecimentos
fechados de acesso cole�vo à população.

LEI Nº 5.145
Proíbe aumento de preços de produtos ou serviços, bem como a interrupção de serviços
essenciais por falta de pagamento.

DECRETO Nº 42.126
Transfere, para a FVS, as competências e atribuições estaduais rela�vas ao CEREST.

DECRETO Nº 42.127
Dispõe sobre a designação de agentes públicos para exercerem a função de Autoridade Sanitária.
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LEI N.º 5.143, DE 26 DE MARÇO DE 2020
PROÍBE que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento, em situações de extrema gravidade social,
incluindo pandemias.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.º As concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica, no âmbito do Estado do Amazonas, ﬁcam
proibidas de efetuar o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de suas
respec�vas contas, enquanto perdurar o estado de emergência decorrente de situações de extrema
gravidade social.
Art. 2.º Ao consumidor que �ver o fornecimento suspenso, ﬁca assegurado o direito de acionar juridicamente a
empresa concessionária por perdas e danos, além de ﬁcar desobrigado do pagamento do débito que
originou o referido corte.
Art. 3.º Fica estabelecido que, cessado o estado de emergência, o consumidor deverá procurar as respec�vas
concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica a ﬁm de quitar o débito que, por ventura,
venha a exis�r.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de março de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
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LEI N.º 5.144, DE 26 DE MARÇO DE 2020
TORNA obrigatórios procedimentos de sani�zação e de higienização em estabelecimentos fechados de
acesso cole�vo da população no âmbito do Estado do Amazonas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.º Ficam obrigatórios procedimentos de sani�zação e de higienização em estabelecimentos fechados de
vendas em geral, de acesso ao público, no âmbito do Estado do Amazonas.
Art. 2.º Para os ﬁns previstos nesta Lei, os estabelecimentos fechados de vendas em geral, de acesso cole�vo da
população, devem ser subme�dos aos procedimentos de sani�zação e de higienização de forma periódica,
segundo regramento previsto na Lei n. 4.223, de 8 de outubro de 2015 e seu Regulamento - Decreto n.
37.434, de 7 de dezembro de 2016, ou em outras normas especíﬁcas editadas pelo Estado do Amazonas, no
caso de ab-rogação, ou em normas gerais editadas pela União Federal.
Art. 3.º Os procedimentos de sani�zação e de higienização em estabelecimentos fechados de acesso cole�vo
compreendem a aplicação de produtos autorizados pelos órgãos oﬁciais de vigilância sanitária, e que não
sejam nocivos à saúde humana e animal, em horário diverso da visitação da população e obje�va prevenir a
proliferação de pragas, insetos e micro-organismos prejudiciais à saúde, ou evitar a presença de animais
hospedeiros de vírus ou bactérias de doenças contagiosas, que possam transmi�r pelo contato às pessoas
que visitam o local.
Art. 4.º As empresas prestadoras dos serviços e responsáveis pelos procedimentos de sani�zação e de higienização
devem comprovar sua regularidade junto aos órgãos oﬁciais do Estado.
Art. 5.º A não comprovação dos procedimentos de sani�zação ou de higienização, sujeita os infratores, pela prá�ca
de infrações sanitárias, às penalidades previstas na Lei Estadual n. 4.223, de 8 de outubro de 2015, no seu
Regulamento - Decreto n. 37.434, de 7 de dezembro de 2016, e ainda na Lei Federal n. 6.437, de 20 de agosto
de 1977, ou em outras leis federais ou estaduais que disponham sobre as infrações sanitárias ou obrigações
impostas aos estabelecimentos, com as respec�vas penalidades impostas a seus infratores.
Parágrafo único. Para a aplicação das penalidades previstas em lei, pela prá�ca de infrações sanitárias ou
descumprimento de obrigações impostas em lei ou regulamentos, decorrentes da falta de sani�zação e de
higienização, prescinde da instauração do devido processo legal, mediante denúncia da população, de seus
representantes legais ou dos agentes dos órgãos de Segurança Pública relacionados no ar�go 144 da Cons�tuição Federal, de 5 de outubro de 1988, possibilitando ao infrator, o contraditório e a ampla defesa, sob
responsabilidade dos órgãos oﬁciais de vigilância sanitária no âmbito do Estado do Amazonas.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de março de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
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LEI N.º 5.145, DE 26 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre medidas de proteção à população amazonense durante o Plano de Con�ngência da Secretaria
de Estado de Saúde, relacionado ao novo coronavírus - COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.º Fica vedada a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, no âmbito do Estado do
Amazonas, durante o período em que es�ver em vigor o Plano de Con�ngência da Secretaria de Estado de
Saúde, referente ao novo coronavírus - COVID-19.
§ 1.º Para os ﬁns da deﬁnição de majoração de preços de que trata o caput deste ar�go, serão considerados
os preços pra�cados em 1.º de março de 2020.
§ 2.º A proibição de que trata o caput deste ar�go se aplica aos fornecedores de bens e serviços nos termos
do art. 3.º do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 2.º Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento, pelas concessionárias de serviços públicos.
§ 1.º Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto no caput deste ar�go, o fornecimento de
água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica.
§ 2.º Após o ﬁm das restrições decorrentes do Plano de Con�ngência, as concessionárias de serviço público,
antes de proceder a interrupção do serviço em razão da inadimplência anterior a março de 2020, deverão
possibilitar o parcelamento do débito das faturas referentes ao período de con�ngência.
§ 3.º O débito consolidado durante as medidas restri�vas não poderá ensejar a interrupção do serviço,
devendo ser cobrado pelas vias próprias, sendo vedada a cobrança de juros e multas.
Art. 3.º Desde o início do Plano de Con�ngência da Secretaria de Estado de Saúde, ﬁcam interrompidos os prazos
previstos nos ar�gos 125 e 127 da Lei Complementar n. 19, de 29 de dezembro de 1997, para o pagamento
do Imposto de Transmissão Causa Mor�s e Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD.
§ 1.º A contagem dos prazos de que trata o caput deste ar�go será reiniciada 60 (sessenta) dias após o encerramento do Plano de Con�ngência.
§ 2.º Pelo mesmo período, ﬁca suspensa a incidência das penalidades previstas no ar�go 136-A e 139 da Lei
Complementar n. 19, de 29 de dezembro de 1997, para os casos de descumprimento de prazos.
Art. 4.º Fica suspensa a incidência de multas e juros por atraso de pagamento das faturas de serviços públicos concedidos, enquanto perdurar o Plano de Con�ngência da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 5.º O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas nos termos do Código de
Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela ﬁscalização, em especial, o Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor do Estado do Amazonas (PROCONAM).
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com vigência enquanto perdurar o Plano de Con�ngência adotado pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, em decorrência da pandemia pelo coronavírus (COVID-19).
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de março de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
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ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO N.º 42.126, DE 26 DE MARÇO DE 2020
TRANSFERE, para a estrutura organizacional da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas,
as competências e atribuições estaduais rela�vas ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador CEREST, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO que é dever do Estado promover ações de prevenção de doenças e agravos relacionados ao
trabalho;
CONSIDERANDO que a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, dada a sua natureza jurídica, e
de consequência, sua autonomia administra�va e ﬁnanceira, poderá dar funcionamento mais dinâmico às ações de
suporte técnico, visando à saúde do trabalhador, promovendo processos de capacitação e educação permanente
para os proﬁssionais de saúde, envolvendo a melhoria e celeridade na implantação de polí�cas de saúde do
trabalhador, no âmbito de atuação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, inicialmente, nos
Municípios de Manaus e Tefé;
CONSIDERANDO que a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS é dotada de unidades em
diversos municípios do Estado, possuindo a capilaridade necessária à execução das polí�cas de saúde do
trabalhador;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar as ações de vigilância, prevenção e controle da Pandemia de COVID-19,
no âmbito do Estado do Amazonas, voltada para os trabalhadores da rede pública e privada, por meio do CEREST;
CONSIDERANDO a necessidade de a Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM, em razão da complexidade de suas
competências, concentrar suas a�vidades na condução da polí�ca de saúde estadual, em sen�do amplo,
D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam transferidas, para a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS, as competências
e atribuições estaduais, atualmente afetas à Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM, rela�vas ao Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, sem prejuízo aos planos, ações e programas já em andamento, no âmbito do referido órgão.
Art. 2.º A Diretoria Execu�va da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas - FVS deverá, no prazo
improrrogável de até 30 (trinta) dias, ar�cular-se com a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ e com a
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM, a ﬁm de promover todos os atos necessários às operações de
destaque de crédito, visando ao uso dos créditos orçamentários, des�nados ao funcionamento do CEREST,
de forma a garan�r que não haja solução de con�nuidade, em face da transferência de atribuições prevista
neste Decreto.
Art. 3.º A Diretoria Execu�va da Fundação de Vigilância em Saúde, ao ﬁm do prazo referido no ar�go anterior,
proporá, mediante Exposição de Mo�vos circunstanciada, as propostas de alteração no funcionamento do
CEREST, inclusive dispondo sobre a estrutura mínima necessária ao seu funcionamento, com vistas à ampliação de Municípios atendidos.
Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de março 2020.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO N.º 42.127, DE 26 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a designação de agentes públicos para exercerem a função de Autoridade Sanitária, em razão da
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas e disseminação do novo Coronavírus (COVID-19).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a Portaria n.º 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública
de importância Nacional - ESPIN pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus,
CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS de Pandemia pelo novo Coronavírus
COVID-19, em 11/03/2010;
CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de
emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo Coronavírus COVID-19, e
ins�tui o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Legisla�vo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, que Reconhece, para os ﬁ ns do ar�go
65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto nº 42.100, de 23 de março de 2020, que declara o Estado de calamidade pública e o
Decreto nº 42.101, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do Coronavírus (covid-19), e ainda a necessidade da atualização de casos suspeitos de COVID-19,
bem como a coleta de amostras biológicas em tempo oportuno para o diagnós�co, com ﬁns de estabelecimento de estratégias de
contenção à ocorrência de surto no âmbito do Estado, a FVS-AM e SUSAM de acordo com suas competências deﬁnem;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual nº 70/2009, que ins�tui, no âmbito do Estado do Amazonas, o Código
de Saúde, em especial, o disposto nos ar�gos 54 e 55, §§ 1º, 2º e 3 º, o qual dispõem sobre a Autoridade Sanitária e
o Poder de Polícia Sanitária e a competência para inves�r agente público ou servidor público nesta função;
CONSIDERANDO a transmissão comunitária de casos da doença no Brasil, bem como, a conﬁrmação dos primeiros
casos do Coronavírus (covid-19) no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a necessidade e dar o efe�vo funcionamento às ações de ﬁscalização e vigilância em saúde para o
enfrentamento da Pandemia de Covid-19 e a adoção das medidas necessárias e obrigatórias;
CONSIDERANDO, ainda, a solicitação constante no O�cio n.º 0498/ DIPRE/FVS-AM,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam designados os agentes públicos, relacionados no Anexo Único deste Decreto, para exercerem a função de
Autoridade Sanitária, no âmbito do Estado do Amazonas, subordinados diretamente à Fundação de Vigilância em
Saúde.
Parágrafo único. Aos agentes públicos designados no caput deste ar�go, ﬁcam conferidas as prerroga�vas e
os direitos inerentes ao exercício das a�vidades de ﬁscalização e vigilância em saúde, em razão da situação de
emergência na saúde pública do Estado do Amazonas e disseminação do novo Coronavírus (COVID-19).
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Art. 2º Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo único do ar�go 1.º deste Decreto, os agentes públicos designados,
têm por competência, disciplinar o uso de direito, interesse ou liberdade, regulando a prá�ca ou abstenção
de ato, em razão de interesse público, concernente à detecção, prevenção e controle de riscos de doenças e
de agravos à saúde pública.
Parágrafo único. Sempre que se ﬁzer necessário para o ﬁel cumprimento de medidas sanitárias, os agentes
públicos designados para a função de Autoridade Sanitária, poderão solicitar o auxílio de força policial.
Art. 3.º O presente Decreto terá validade vinculada ao Decreto nº 42.100, de 23 de março de 2020, que declara o
Estado de calamidade pública, no âmbito do Estado do Amazonas, ressalvadas as disposições em contrário,
sendo essa designação efe�vada, em decorrência da estrita relevância ao interesse público, não remunerada
e sem prejuízo das funções que cada designado exerça em seu órgão de origem.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado de Fazenda
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DECRETO Nº 42.134

Suspende e prorroga os prazos rela�vos aos atos
e procedimentos da Sefaz e da PGE.
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DECRETO N.º 42.134, DE 30 DE MARÇO DE 2020
SUSPENDE E PRORROGA, em virtude do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da
COVID-19, os prazos rela�vos a atos e procedimentos da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria
Geral do Estado do Amazonas, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 54 da Cons�tuição do Estado do Amazonas, e
CONSIDERANDO a declaração de estado de calamidade pública por meio do Decreto nº 42.100, de 23 de março de
2020, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus);
CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 42.105, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre a suspensão dos
prazos administra�vos, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Execu�vo Estadual, em
função da declaração do estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO a prorrogação de vigência de Laudo Técnico de Inspeção emi�do, renovado ou subs�tuído pela
Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, para efeito de concessão de
incen�vos ﬁscais estaduais por período determinado, por meio do Decreto 42.084, de 18 de março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICM 26/75, de 5 de novembro de 1975, que dispõe sobre isenção do ICMS
nas saídas de mercadorias doadas para assistência a ví�mas de calamidade pública,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensos por 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do Decreto nº 42.105, de 24 de
março de 2020, rela�vamente aos procedimentos e atos da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ:
I - os prazos para atendimento de in�mações e no�ﬁcações emi�das pelos auditores ﬁscais de tributos
estaduais no âmbito das ações de ﬁscalização em curso;
II - os prazos para conclusão de ações de ﬁscalização em curso;
III - os prazos processuais no âmbito do Contencioso Tributário Administra�vo do Estado, inclusive para
interposição de impugnação de ato administra�vo ou para pagamento de auto de infração.
Parágrafo único. A suspensão prevista nos incisos I e II do caput não se aplica aos casos em que deva ser resguardado o direito da Fazenda Estadual quanto à cons�tuição do crédito tributário, a ﬁm de evitar sua decadência.
Art. 2º Ficam suspensas por 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do Decreto nº 42.105, de 2020, as
sessões de julgamento pelas Câmaras do Conselho de Recursos Fiscais - CRF.
Art. 3º Ficam suspensas por 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do Decreto nº 42.105, de 2020, as
seguintes medidas de cobrança administra�va da Procuradoria Geral do Estado - PGE:
I - os atos de inscrição de débitos em dívida a�va, salvo para evitar a prescrição;
II - o encaminhamento para protesto de cer�dões de dívida a�va;
III - o ajuizamento de execuções ﬁscais, à exceção para evitar a prescrição da pretensão Fazendária.
Art. 4º Ficam sobrestados os efeitos de protestos de cer�dões de dívida a�va realizados no mês de março de 2020
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do Decreto nº 42.105, de 2020.
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Art. 5º Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, contados da publicação do Decreto nº 42.105, de 2020, o prazo para
entrega da Escrituração Fiscal Digital - EFD e de vigência dos Regimes Especiais concedidos pela SEFAZ.
Parágrafo único. Fica facultado ao contribuinte, a qualquer tempo, manifestação contrária à prorrogação
automá�ca de Regime Especial de que seja beneﬁciário.
Art. 6º Ficam isentas do ICMS as saídas de mercadorias em decorrência de doações a en�dades governamentais,
para assistência a ví�mas da calamidade pública declarada por meio do Decreto nº 42.100, de 23 de março
de 2020, estendendo-se o bene�cio às en�dades assistenciais reconhecidas de u�lidade pública, que
atendam aos requisitos do art. 14 do o Código Tributário Nacional, ins�tuído pela Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
§ 1º Não será exigido o estorno do crédito rela�vo à entrada das mercadorias, ou dos respec�vos insumos,
objeto das saídas a que se refere o caput deste ar�go.
§ 2º O disposto neste ar�go aplica-se, também, às prestações de serviços de transporte das mercadorias,
cujas saídas são beneﬁciadas pela isenção de que trata o caput deste ar�go.
Art. 7º Em caso de con�nuidade do estado de calamidade pública e ﬁndos os prazos estabelecidos neste Decreto,
ﬁca a SEFAZ e a PGE autorizados a prorrogá-los por meio de ato norma�vo especíﬁco.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de março de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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LEI COMPLEMENTAR Nº 205

Determina que ações em serviços de saúde não serão consideradas para ﬁns de limite do teto
de gastos públicos pelo Execu�vo Estadual.

LEI Nº 5.146
Altera, na forma que especiﬁca, a Lei n. 3.584, de 29 de dezembro de 2010 e a Lei n. 2.826, de
29 de setembro de 2003, e dá outras providências.

DECRETO Nº 42.145
Prorroga a suspensão das a�vidades a ﬁm de evitar aglomeração de pessoas. Prorroga
suspensão de aulas na rede pública estadual de ensino.

DECRETO Nº 42.146
Ins�tui o Plano de Con�ngenciamento de Gastos.
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LEI COMPLEMENTAR N.º 205, DE 31 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre a adoção de medidas de caráter emergencial de gestão ﬁnanceira, orçamentária e ﬁscal para
combater os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, no âmbito do Poder Execu�vo Estadual.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
decretou e eu sanciono a presente.
L E I C O M P L E M E N T A R:
Art. 1.º As ações de serviços em saúde não serão consideradas para ﬁns de limite do teto de gastos públicos pelo
Poder Execu�vo Estadual.
Art. 2.º O saldo da conta única do Tesouro Estadual, existente em 31 de dezembro de 2019, será des�nado à cobertura dos déﬁcits ﬁnanceiros da fonte de Recursos Ordinários.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de março de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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LEI N.º 5.146, DE 31 DE MARÇO DE 2020
ALTERA, na forma que especiﬁca, a Lei n. 3.584, de 29 de dezembro de 2010 e a Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.º Ficam alterados o caput e o inciso II do ar�go 1º da Lei n. 3.584, de 29 de dezembro de 2010, passando a
vigorar com as seguintes redações: “Art. 1.º Fica ins�tuída a Secretaria Execu�va do Fundo Promoção Social
e Erradicação da Pobreza, tendo por obje�vo o desenvolvimento da cidadania e a busca de equidade social
e econômica mediante a des�nação de recursos a órgãos da Administração Pública Estadual e projetos que
contribuam para o fortalecimento de organizações para ﬁns não econômicos que contemplem: prioritariamente:
(...)
II - projetos que desenvolvam ações relacionadas às metas prioritárias do Governo, tais como, redução da
pobreza, combate à fome, combate ao desemprego, diminuição das desigualdades, combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes, atendimento às mulheres ví�mas de violência, melhoria da qualidade de
vida dos idosos, deﬁcientes �sicos e ações em serviços de saúde;”
Art. 2.º Fica alterado o inciso VIII ao § 2.° do ar�go 43-A da Lei 2.826, de 29 de setembro de 2003, com a seguinte
redação:
“Art. 43-A (...)
§ 2.º (...)
VIII - administração e em ações do combate a pandemia da COVID - 19 (novo coronavírus);
Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de março de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO N.º 42.145, DE 31 DE MARÇO DE 2020
PRORROGA a suspensão das a�vidades que especiﬁca, no âmbito do Estado do Amazonas, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da Cons�tuição Estadual, e CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas
do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de a�vidades, a ﬁm de evitar a circulação e a aglomeração
de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo Coronavírus ,
D E C R E T A:
Art. 1.º Em virtude da necessidade de dar con�nuidade à adoção de medidas, a ﬁm de evitar a circulação e aglomeração de pessoas, ﬁcam prorrogadas, até 15 de abril de 2020, a suspensão das seguintes a�vidades, no âmbito
do Estado do Amazonas:
I - a realização de eventos promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída
a programação dos equipamento culturais públicos, prevista na alínea “a” do inciso I do ar�go 2.º do Decreto
n.º 42.061, de 16 de março de 2020;
II - a visitação a presídios e a centros de detenção para menores, prevista na alínea “c” do inciso I do ar�go 2.º
do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020; e
III - a par�cipação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais, interestaduais ou
intermunicipais, prevista na alínea “d” do inciso I do ar�go 2.º do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020,
e no ar�go 3.º do Decreto n.º 42.063, de 17 de março de 2020;
IV - os eventos e a�vidades, com a presença de público acima de 100 (cem) pessoas, ainda que previamente
autorizados, tais como eventos despor�vos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos
cien�ﬁcos, passeatas e aﬁns, prevista no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.063, de 17 de março de 2020;
V - os atendimentos presenciais, no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta do Poder
Execu�vo Estadual, ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência, bem como toda
e qualquer reunião presencial, prevista no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.085, de 18 de março de 2020;
VI - as a�vidades de todas as academias e centros de ginás�ca, bem como outros estabelecimentos similares,
prevista no inciso II do ar�go 1.º do Decreto n.º 42.087, de 19 de março de 2020;
VII - o serviço de transporte ﬂuvial de passageiros, na forma prevista no inciso III do ar�go 1.º do Decreto n.º
42.087, de 19 de março de 2020;
VIII - os serviços de transporte rodoviário, conforme previsto no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.098, de 20 de
março de 2020;
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IX - o atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação
e similares, na forma prevista no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.099, de 21 de março de 2020.
Art. 2º. Fica prorrogada, até 30 de abril de 2020, a suspensão das aulas, em todo território do Estado do Amazonas,
no âmbito da rede pública estadual de ensino, integrada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto,
bem como pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, pela Universidade do Estado do Amazonas e
pela Fundação Aberta da Terceira Idade.
Art. 3º. Fica recomendado às ins�tuições da rede privada de ensino que prorroguem a suspensão de suas a�vidades,
pelo prazo estabelecido no ar�go anterior.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO N.º 42.146, DE 31 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE sobre o Plano de Con�ngenciamento de Gastos, no âmbito do Poder Execu�vo Estadual, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da Cons�tuição
Estadual, e
CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência
na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO o impacto imediato e signiﬁca�vo nas ﬁnanças do Estado decorrente da redução abrupta da a�vidade
econômica e, por consequência, da redução na arrecadação de tributos,
DECRETA:
Art. 1.º Fica ins�tuído o PLANO DE CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS, no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Execu�vo Estadual, com o obje�vo de promover ações que reduzam o impacto da pandemia do COVID-19
nas ﬁnanças do Estado do Amazonas.
Art. 2.º Os órgãos e as en�dades da Administração Direta e Indireta do Poder Execu�vo Estadual deverão observar, dentre
outras medidas, as seguintes:
I - ﬁca vedada a celebração, a par�r de 1.º de abril de 2020, de novos contratos onerosos para o Estado, excetuados
aqueles relacionados ao enfrentamento da emergência, decorrente do novo Coronavírus;
II - ﬁca vedada qualquer contratação de servidores públicos, terceirizados ou o aumento do quan�ta�vo de
estagiários, excetuadas a Secretaria de Estado de Saúde e Fundações que integram o Sistema Estadual de Saúde;
III - ﬁca vedada a realização ou a contratação de novos serviços que resultem no aumento de gastos, excetuados
aqueles relacionados ao enfrentamento da emergência, decorrente do novo Coronavírus;
IV - o limite de gastos com aquisições de materiais de consumo deve corresponder, no máximo, a 50% (cinquenta por
cento) do valor liquidado no exercício de 2019, excetuadas as despesas des�nadas ao combate do novo Coronavírus;
V - redução de pelo menos 25 % (vinte e cinco por cento) nas despesas com aluguel de veículos em todos os órgãos
e en�dades do Poder Execu�vo Estadual, exceto as áreas de Saúde e Segurança Pública;
VI - redução de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) das despesas com energia elétrica, água e telefonia em
todos os órgãos e en�dades do Poder Execu�vo Estadual, exceto as áreas de Saúde e Segurança Pública;
VII - redução de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) das despesas com combus�veis em todos os órgãos e
en�dades do Poder Execu�vo Estadual, exceto para a Secretaria de Estado de Saúde e Fundações que integram o
Sistema Estadual de Saúde;
VIII - ﬁca suspenso o início de novas obras, reformas e novos projetos que representem aumento de despesa, excetuadas
as despesas realizadas com recursos de fontes de Convênios Federais e Operações de Crédito em qualquer órgão e as
des�nadas à Secretaria de Estado de Saúde e Fundações que integram o Sistema Estadual de Saúde;
IX - os contratos de gestão celebrados pelo Estado, excetuados aqueles ﬁrmados pela Secretaria de Estado de Saúde
e Fundações que integram o Sistema Estadual de Saúde, deverão ter seus impactos ﬁnanceiros reduzidos em pelo
menos 30% (trinta por cento) do valor liquidado no exercício de 2019;
X - ﬁca suspenso o apoio, realização de eventos e patrocínios para as áreas de desporto, lazer e cultura com recursos
do Tesouro Estadual enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde;
XI - ﬁca vedado o pagamento de horas extras a servidores públicos e terceirizados, excetuados os servidores da Secretaria
de Estado de Saúde e Fundações que integram o Sistema Estadual de Saúde e a área de Segurança Pública.
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Parágrafo único. A todos os demais contratos que tenham objeto diverso dos mencionados nos incisos I a XI
deste ar�go, ﬁca determinada a redução de pelo menos 10% (dez por cento) de seu valor, ressalvados os
serviços essenciais.
Art. 3.º Excetuam-se das normas constantes deste Decreto as despesas realizadas pelas seguintes fontes de recursos: CIDE,
Fundeb, Convênios, Operações de Crédito, FNDE, FNAS, SUS, Salário-Educação, RPPS, Transferência Especial da
União, Consórcio Público, Doações, Transferências de En�dades, Cessão Onerosa e Transferências Fundo a Fundo.
Art. 4.º As regras con�das neste Decreto aplicam-se inclusive aos pagamentos de despesas realizados por meio de
indenizações.
Art. 5.º As despesas de exercícios anteriores, liquidadas em 2019, deverão ser excluídas da base de cálculo (valor liquidado no exercício de 2019) para atendimento do prescrito nos incisos IV, V, VI, VII e IX do ar�go 2.º deste Decreto.
Art. 6.º Os órgãos do Poder Execu�vo Estadual terão o prazo de até 30 (trinta) dias, após a publicação deste Decreto,
para se adequarem ao prescrito nos incisos IV, V, VI, VII, e IX do ar�go 2.º deste Decreto, indicando, por meio
de o�cio à Secretaria de Estado da Fazenda, quais recursos poderão ser remanejados para o atendimento de
despesas com pessoal e serviços públicos de saúde. Parágrafo único. Caso o órgão não envie o o�cio previsto
no caput deste ar�go, ﬁca a Secretaria Execu�va de Orçamento da SEFAZ autorizada a proceder aos remanejamentos orçamentários necessários, para fazer frente às despesas com pessoal e serviços públicos de saúde.
Art. 7.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 31 de março 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria�va
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus
RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
Secretário de Estado das Cidades e Territórios
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural
CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas
CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA
Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
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PORTARIA SUSAM Nº 251/2020
Ins�tui o Gabinete de Gerenciamento de Crise da SUSAM.

RESOLUÇÃO CERCON/ARSEPAM Nº 003/2020
Resolve deﬁnir as situações de urgência e emergência, os serviços e a�vidades essenciais.
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PORTARIA N.º 251/2020-GSUSAM
Ins�tui o Gabinete de Gerenciamento de Crise da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - GGC/SUSAM.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, da atribuição que lhe é conferida pelo art. 58, § 2º, I da
Cons�tuição Estadual do Amazonas;
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus,
e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate da COVID-19;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que declara Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do ar�go 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a Portaria N.010/2020/DIPRE/FVS-AM que cons�tui o Comitê Interins�tucional de Gestão de
Emergências em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no novo coronavírus
(2019-nCoV);
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes e ações coordenadas, no âmbito do sistema estadual de
saúde, bem como estabelecer o ﬂuxo de informações entre esta Secretaria de Estado de Saúde e as demais ins�tuições envolvidas no combate da COVID-19;
RESOLVE:
Art. 1º. Cons�tuir o Gabinete de Gerenciamento de Crise da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - GGC/SUSAM;
Art. 2º. O GGC/SUSAM, coordenado pelo Secretário de Estado de Saúde, será composto por Comissões formadas por
representantes dos departamentos, fundações, coordenações e núcleos desta Secretaria, na forma a seguir:
I - Comissão de Governança: Secretários, Cheﬁa de Gabinete e Assessoria de Comunicação;
II - Comissão de Ciência e Tecnologia;
III - Comissão de Economia da Saúde;
IV - Comissão de Assistência e Sub-comissão de Especialistas;
V - Comissão de Vigilância em Saúde;
VI - Comissão de Educação Permanente em Saúde;
VII - Comissão de Tecnologia da Informação; e
VIII - Comissão Jurídico-administra�va.
Art. 3º. O GGC/SUSAM obje�va o planejamento de ações, de forma ampliada e oportuna, no âmbito do sistema
estadual de saúde, para a gestão de emergências em saúde pública e para a deﬁnição do ﬂuxo de
informações inerentes ao processo.
Art. 4º. O GGC/SUSAM atuará quando convocado pelo Secretário de Estado de Saúde, em face de situações de
emergência em saúde pública.
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Art. 5º. O Plano de Con�ngência Estadual para Infecção Humana pelo novo coronavírus, da Secretaria de Estado
de Saúde do Amazonas, subsidiará as ações deste GGC/SUSAM.
Art. 6º. Enquanto durar a situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, conforme a edição do
Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, o Comitê Interins�tucional de Gestão de Emergências em
Saúde Pública, ins�tuído pela Portaria Nº 010/2020/DIPRE/FVS-AM e coordenado pela Fundação de
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), atuará a par�r das diretrizes estabelecidas pelo GGC/SUSAM
afetas à área assistencial, resguardada a sua função de vigilância.
Art. 7º. Os servidores que venham a compor este Comitê não serão remunerados e atuarão sem prejuízo das
atribuições normais de seus cargos.
Art. 8º. Esta Portaria passa a produzir os seus efeitos a par�r da data de publicação. Contudo consideram-se válidos
todos os atos pra�cados pelo GCC desde o dia 23 de março de 2020, quando iniciou suas a�vidades de fato.
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, ANOTE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM. Manaus, 31 de março de 2020.
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
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O Diretor Presidente do CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - CERCON,
no uso de suas atribuições previstas no art. 10, inciso II e VII da Lei nº 5.060, de 27 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual 5.060, de 27 de dezembro de 2019, que em seu capítulo II, art. 4. inciso
XVIII, trata das Competências da ARSEPAM,
CONSIDERANDO os obje�vos ins�tuídos nas Lei Federal n. 13.979, de 09 de fevereiro de 2020, na Medida Provisória
n° 926, de 20 de março de 2020 e no Decreto Federal n°10.282, de 20 de março de 2020, em especial o rol de serviços
públicos e a�vidades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”,
CONSIDERANDO o DECRETO N.º 42.087, DE 19 DE MARÇO DE 2020, que “DISPÕE sobre a suspensão das aulas da
rede pública estadual de ensino, em todos os municípios do Estado do Amazonas, bem como das atividades das
academias de ginástica e similares, e do transporte ﬂuvial de passageiros em embarcações, à exceção dos casos de
emergência e urgência, na forma que especiﬁca.”
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o Art. 1º, inciso III, do DECRETO N.º 42.087, DE 19 DE MARÇO DE
2020, o qual atribui à ARSEPAM a deﬁnição dos casos de emergência e urgência, visando disciplinar a coordenação
dos trabalhos no controle do ﬂuxo de passageiros na navegação interior intermunicipal,
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA Nº 47/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA, que dispõe sobre as medidas sanitárias
a serem adotadas em portos e embarcações, frente aos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19).
CONSIDERANDO ainda a necessidade de resguardar o interesse da cole�vidade, na prevenção e no contágio do
coronavírus, bem como a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação do Comitê
Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, a ﬁm de evitar a circulação do vírus, no território do Estado
do Amazonas, RESOLVE DEFINIR AS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, OS SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS, A FIM DE REGULAMENTAR O DISPOSTO NO ART. 1º, INCISO III DO DECRETO N.º 42.087, DE 19 DE MARÇO DE
2020 E ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS À SUA EFETIVAÇÃO.
Seção I
Da urgência e emergência e serviços públicos e as a�vidades essenciais.
Art. 1º. Para os ﬁns desta Resolução e ao que alude o art.1º, inciso III do Decreto n.º 42.087/20, consideram-se como
casos de urgência e emergência, todos os serviços públicos e a�vidades essenciais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Art. 2º. Além dos casos de urgência e emergência, excetuam-se à medida de suspensão do transporte intermunicipal
ﬂuvial de passageiros, as seguintes a�vidades e serviços essenciais, desde que devidamente credenciados:
I - o transporte de cargas, insumos, medicamentos e alimentos;
II - as ações de assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares, assim como o traslado de
passageiros em tratamento médico;
III - as ações de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
IV - os serviços de telecomunicações e internet;
V - os serviços de captação, tratamento e distribuição de água;
VI - o deslocamento de servidores públicos lotados em outros municípios, quando autorizados por esta Agência;
VII - a captação e tratamento de esgoto e lixo;
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VIII - a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para
o funcionamento e manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
IX - a produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
X - os serviços de vigilância e cer�ﬁcações sanitárias e ﬁtossanitárias;
XI - de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XII - de inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XIII - as a�vidades de pesquisa, cien�ﬁcas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que
trata esta Resolução;
XIV - de iluminação pública.
§1º Também são consideradas essenciais as a�vidades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produ�va rela�vas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das a�vidades essenciais.
§2º Os serviços essenciais prestados por servidores da área da saúde, da segurança pública e outros serviços
de caráter técnico, devidamente comprovados, terão prioridade no embarque.
§3º A circulação de pessoas no âmbito do transporte intermunicipal do Estado do Amazonas ﬁca limitada às
necessidades imediatas para aquisição de comercialização de alimentos, cuidados de saúde e exercício de
a�vidades essenciais.
Seção II
Da operacionalização do serviço
Sub-seção I
Transporte de Passageiros
Art. 3º A responsabilidade sobre a veriﬁcação da documentação dos passageiros é do transportador.
Art. 4º O transportador deverá obedecer a limitação de 40% da capacidade de transporte entre camarote e convés,
dentro dos critérios estabelecidos nos arts. 1º e 2º dessa resolução.
Art. 5º O embarque/desembarque de passageiros no município de Manaus deverá ser realizado exclusivamente
pelo terminal de passageiros do porto público (Roadway), não sendo permi�do o acesso de pessoas não
portadoras do bilhete de passagem à plataforma.
§1º As passagens deverão ser comercializadas exclusivamente nos guichês do porto público de Manaus,
apenas para os passageiros enquadrados nos art. 1º e 2º desta Resolução, mediante a comprovação da
necessidade da viagem.
§2º A ARSEPAM sugere à ANVISA e à SUSAM que realizem o procedimento de triagem nos passageiros, para
averiguação do seu estado de saúde, antes de serem liberados para embarque.
Art. 6º A ﬁscalização no embarque de passageiros é de competência da autoridade portuária de origem da viagem.
§1º No caso de embarque previsto no inciso II, do art. 2º, será responsabilidade do município de origem o
encaminhamento da lista contendo a iden�ﬁcação dos passageiros que realmente necessitem embarcar ou
desembarcar em Manaus, em ato devidamente mo�vado.
§2º Incumbe às Secretarias Municipais de Saúde encaminhar a lista de passageiros de urgência e emergência, bem como os serviços essenciais de saúde, à ARSEPAM, com antecedência previa e mínima de 12 horas,
salvo casos de impossibilidade emergencial.
§3º O retorno de passageiros ao município de origem, deverá ser informado à ARSEPAM e à sua representação, que encaminhará a lista ao Porto Público de Manaus para a emissão da passagem.
74 - COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020

RESOLUÇÃO Nº 003/2020 - CERCON/ARSEPAM

Art. 7º A capacidade de operação simultânea para o embarque e desembarque de passageiros será de 6 embarcações, com prioridade para as que transportarem passageiros de urgência e emergência.
Art. 8º. Caso o passageiro necessite despachar carga ou itens pessoais, seja em veículo par�cular ou em veículo da Porto-Frete,
na embarcação, deverá realiza-lo no horário disponível para embarque de carga, devendo, após a ﬁnalização do despacho, o passageiro retornar para o salão de embarque aguardando a liberação para o embarque de passageiros.
Sub-seção II
Transporte de Cargas
Art. 9º. O transporte de cargas con�nuará com suas a�vidades e horários normais, devendo observar as seguintes restrições:
I - no Porto do Ceasa:
a) no serviço de travessia, o veículo de carga só poderá atravessar com o motorista;
II - no Porto público (Roadway):
a) a capacidade de operação simultânea para carga e descarga será de 14 embarcações regionais. As cargas
refrigeradas, com bens perecíveis ou cargas vivas, deverão ser posicionadas em ﬁla especíﬁca, com prioridade sobre as demais;
Art. 10. A operação de carga e descarga será realizada de forma segregada do embarque de passageiros ocorrendo
da seguinte forma:
I - pelo RODWAY (ﬂutuante a montante): concentrando prioritariamente as embarcações interestaduais nos
berços externos e nos berços internos as operações da navegação intermunicipais.
II - pelo CAIS DAS TORRES (toda a estrutura): concentrará prioritariamente as operações de carga e descarga
das embarcações com des�no a zona de fronteira podendo os berços internos serem u�lizados para atender
a navegação interior intermunicipal, com a a�vação dos ﬁngers existentes.
§2º A operação de carga deverá ser encerrada no máximo até 2 horas antes do horário previsto para a par�da.
§3º Finalizado o procedimento de carga (2h de antecedência da par�da), a embarcação será orientada pelo operador
portuário a se deslocar para o slot disponível para o embarque de passageiros na plataforma à montante do RODWAY.
§4º Ficarão limitados à dois veículos de transporte de carga (caminhões) e a um veículo de pequeno porte
(carro par�cular ou da porto frete) para carregamento, por embarcação simultaneamente visando um
melhor controle de tráfego pelo operador portuário.
Seção III
Das obrigações da empresa de navegação
Art. 11. As empresas que realizem transporte aquaviário ou movimentação de passageiros deverão:
I - disponibilizar nas áreas de circulação comum instrumentos de higienização, tais como álcool em gel 70%,
água e sabão ou outras preparações an�ssép�cas para os passageiros, tripulantes e funcionários;
II - disponibilizar sabonete líquido e toalhas de papel nos banheiros e lavatórios;
III - manter higienizados corrimãos, maçanetas e outras super�cies nas áreas de circulação comum;
IV - manter os ambientes com ven�lação natural, sempre que possível, inclusive espaços clima�zados e camarotes;
V - distribuir os assentos e a acomodações em rede com distância mínima de 2 (dois) metros, bem como
entre os viajantes, enquanto aguardam em ﬁlas para o procedimento de embarque;
VI - prestar orientações aos passageiros e tripulação sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar o
contágio pelo COVID-19; e
VII - disponibilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras cirúrgicas a funcionários que
realizem atendimento diretamente ao público.
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VIII - dar preferência ao uso de utensílios descartáveis ou realizar a limpeza com água e sabão (ou detergente), seguida da desinfecção dos utensílios com produto a base de hipoclorito de sódio;
IX - não ultrapassar o limite de capacidade de passageiros da embarcação em 40% (quarenta por cento)
durante todo o percurso da viagem;
X - reservar, no mínimo, 20% (vinte) da quan�dade de camarotes ou cabines para acomodação de pessoa que
apresente sintomas da COVID -19 durante a viagem;
XI - manter a lista de passageiros a bordo e na sede da empresa durante a vigência desta Resolução.
§1º O responsável pela instalação portuária de movimentação de passageiros e o comandante da embarcação deverão comunicar imediatamente à autoridade sanitária local se houver passageiro, tripulação ou
outra pessoa com sintomas da doença em qualquer área da instalação ou da embarcação.
§2º No caso de detecção de caso suspeito a bordo embarcações de transporte de passageiros o transportador deverá seguir as orientações do “Protocolo para Enfrentamento da COVID19 em Portos, Aeroportos e
Fronteiras” (disponível em h�p://portal.anvisa.gov.br/coronavirus) e orientações de isolamento domiciliar
aos demais passageiros e tripulantes.”
§3º Ficam restringidos:
I - o embarque de tripulantes ou passageiros sintomá�cos, seguindo-se as recomendações da ANVISA sobre
os procedimentos inerentes;
II - os serviços de alimentação na modalidade de buﬀet self-service, a serem subs�tuídos por serviços à la
carte, porções ou marmitas.
Seção IV
Das penalidades
Art. 12. O descumprimento das medidas disciplinadas nesta Resolução implicará:
I - multa administra�va;
II - retorno imediato da embarcação, para veriﬁcação do cumprimento do Decreto n.º 42.087/20;
III - responsabilização civil, administra�va e penal do agente infrator;
Art. 13. Em caso de descumprimento das regras previstas nesta Resolução, o transportador, estará sujeito a multa
básica de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 14. A multa administra�va, prevista nessa seção, poderá ser aplicada isolada ou cumula�vamente com as
demais penalidades de que tratam os incisos II e III do art. 12, e em sua aplicação será considerado o princípio
da proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da penalidade.
Seção V
Disposições ﬁnais e transitórias
Art. 15. Esta Resolução tem vigência temporária vinculada às medidas excepcionais de enfrentamento ao COVID-19.
Art. 16. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Presidente da ARSEPAM.
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho.
Sala do CONSELHO ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - CERCON/ARSEPAM
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Manaus/AM, 31 de março de 2020
ACRAM SALAMEH ISPER JR
Presidente do Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços
Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - CERCON
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LEI N.° 5.161

Autoriza a aquisição de insumos de produtores credenciados do
Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme).
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LEI N.° 5.161, DE 02 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE sobre a aquisição emergencial de insumos produzidos pelos produtores cadastrados no Edital n.°
003/2019, da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a serem doados para as Ins�tuições cadastradas nos
bancos de dados da SEJUSC, SEAS e FPS, para atender a parcela da população susce�vel aos riscos ocasionados pela falta de segurança alimentar, bem como garan�r alimentação no período da pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), bem como do remanejamento temporário de parte dos recursos des�nados ao
Programa de Regionalização da Merenda Escolar para distribuição de kits de alimentos, com os itens que
compõem o programa, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art.1.° Fica autorizada a aquisição de insumos por parte da Administração Pública, u�lizando-se dos credenciados
do Programa de Regionalização da Merenda Escolar e produtores cadastrados nas feiras da Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, para atender as necessidades oriundas da pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), nos termos da lei .
Parágrafo único. A Agência de Desenvolvimento Sustentável, responsável pela execução do Programa de
Regionalização da Merenda Escolar e Feiras, dará apoio, dentro de suas competências, na operacionalização
da distribuição dos "kits de alimentos".
Art. 2.° A dotação orçamentária des�nada ao Programa de Regionalização da Merenda Escolar poderá ser u�lizada
para compor "kits de alimentos" a serem doados para ins�tuições cadastradas em bancos de dados da Secretaria de Jus�ça e Direitos Humanos, Secretaria do Estado de Assistência Social e Fundo de Promoção Social
e Erradicação da Pobreza.
Parágrafo único. A aquisição dos alimentos disposta no caput deste ar�go será celebrada com os produtores
credenciados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar, deﬁnidos no Edital n.° 003/2019 da Agência de Desenvolvimento Sustentável.
Art. 3.° A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas está autorizada, nos termos da Lei, a u�lizar sua
dotação orçamentária para compor "kits de alimentos" a serem doados para ins�tuições cadastradas nos
bancos de dados mencionados no ar�go anterior, com auxílio do Ins�tuto de Desenvolvimento Agropecuário
e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, da Secretaria de Jus�ça e Direitos Humanos, da Secretaria do
Estado de Assistência Social e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza.
Art. 4.° Fica autorizado o Poder Execu�vo a realizar, nos termos da Lei, o remanejamento orçamentário, caso
necessário, para atender a caput do art. 2° e ao caput do art. 3°.
Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de abriI de 2020.
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WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa CiviI
PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistênci a Social
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DECRETO Nº 42.158
Suspende, por 15 dias, o transporte intermunicipal e interestadual
terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus, vans e similares, taxis
e transporte por aplica�vo.
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DECRETO N.° 42.158, DE 4 DE ABRIL DE 2020
ATUALIZA as medidas complementares temporárias, para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional, decorrente do novo coronavírus.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Contate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que "DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de raio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas";
DECRETA:
Art. 1.° Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a par�r da 0h (zero hora) do dia 06 de abril de 2020, o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados),
vans e similares, taxis e transporte por aplica�vo, inclusive os compar�lhados e os �po lotação.
§1.° A suspensão de que trata o caput deste ar�go não se aplica às pessoas que estejam regressando ao seu
domicílio de origem, bem como ao transporte de cargas e de serviços de urgência e emergência em saúde,
de segurança pública ou relacionado aos demais serviços públicos essenciais;
§2.° As pessoas que se enquadrem no §1.° deste ar�go, deverão, obrigatoriamente, cumprir as determinações da Organização Mundial de Saúde, em especial, o uso de máscaras e álcool em gel.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 4 de abril 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
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CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
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DECRETO Nº 42.165

Prorroga a suspensão de funcionamento de todos os
estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais.
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DECRETO N.° 42.165, DE 06 DE ABRIL DE 2020
PRORROGA a suspensão de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não
essenciais, bem como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer, pelo prazo e na forma que
especiﬁca, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Contate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que "DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de traio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto Legisla�vo n. º 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que o ar�go 2.° do Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 2020, suspendeu, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados à
recreação e lazer;
CONSIDERANDO que o Decreto n.º 42.106, de 24 de março de 2020, enumerou os estabelecimentos comerciais e
serviços essenciais, sem suspensão de funcionamento;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de a�vidades, a ﬁm de evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo Coronavírus,
DECRETA:
Art. 1.° Em virtude da necessidade de dar con�nuidade à adoção de medidas, a ﬁm de evitar a circulação e aglomeração de pessoas, ﬁca prorrogada, por mais 15 (quinze) dias, a suspensão do funcionamento de todos os
estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados à recreação e lazer.
§ 1.° Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar, exclusivamente, para entregas em domicílio ou
como ponto de coleta.
§ 2.° Excetuam-se da suspensão, os estabelecimentos que se des�nem ao abastecimento alimentar e farmacológico da população, tais corro padarias, supermercados, drogarias e farmácias, bem como os estabelecimentos comerciais e serviços essenciais previstos no Decreto n.º 42.106, de 24 de março de 2020.
Art. 2.° Ficam incluídos os incisos VIII e IX ao ar�go 1.° do Decreto n.º 42.106, de 24 de março de 2020, com as
seguintes redações:
"Art. 1.° (...)
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VIII - lavanderias;
IX - serviços notariais e de registros necessários ao exercício da cidadania, à circulação da propriedade, à obtenção
da recuperação de créditos dentre outros direitos similares, indispensáveis à comunidade e ao funcionamento de a�vidades econômicas essenciais, conforme descrito neste Decreto."
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a contar de 23 de março de
2020, para o disposto no ar�go 2.° deste Decreto.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de abril de 2020.

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador Geral do Estado do Amazoans
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
Secretário de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciára
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretário de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado de Fazenda
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DECRETO N.º 42.166

Dispõe sobre aquisição emergencial de produtos do setor primário, para doação à
população, durante o período de pandemia da Covid-19.

DECRETO Nº 42.167

Autoriza a emissão de Laudos Técnicos de Inspeção (LTI) pela Secretaria de Estado
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI).
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DECRETO N.º 42.166, DE 07 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE sobre aquisição emergencial de produtos do setor primário, para doação à população, durante o
período de pandemia da COVID-19, como forma de manutenção de segurança alimentar e garan�a de renda
mínima aos produtores rurais do Estado do Amazonas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “Declara Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave
crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto Legisla�vo n.º 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que a atual situação demanda medidas urgentes de prevenção e, em virtude da pandemia, as
a�vidades de todos os estabelecimentos comerciais do Estado do Amazonas foram suspensas, na forma estabelecida pelo ar�go 2.º do Decreto no 42.101, de 23 de março de 2020, combinado com o Decreto n.º 42.106, de 24 de
março de 2020;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que seja redobrado o comprome�mento nas
ações contra a pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de garan�r a segurança alimentar da população de baixa renda, mediante doações
de insumos, adquiridos junto aos agricultores regionais, cadastrados nas feiras da Agência de Desenvolvimento
Sustentável - ADS, bem como credenciados no Programa de Regionalização da Merenda Escolar - PREME;
CONSIDERANDO a necessidade do Estado adotar medidas mi�gadoras dos impactos econômicos da presente
pandemia e garan�r renda mínima aos produtores rurais da agricultura familiar;
CONSIDERANDO que a maior parte dos produtores rurais não tem acesso à economia formal, como cadastro em
bancos, contas correntes bancárias, cer�dões nega�vas de tributos, cer�dões nega�vas para a contratação com o
Poder Público;
CONSIDERANDO que as medidas necessárias para proteger a população do contágio, visando desacelerar a taxa de
contaminação e, assim, evitar o colapso do sistema de saúde, especialmente aquelas relacionadas ao isolamento
social e a redução drás�ca da circulação de pessoas, implicam, inevitavelmente, em forte retração das a�vidades
econômicas, com o consequente agravamento da situação de vulnerabilidade da população de baixa renda,
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica autorizado que os Produtores Rurais do Setor Primário, cadastrados nas feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e as coopera�vas e associações de produtores rurais, apresentem posteriormente a documentação rela�va à regularidade ﬁscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou
mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade rela�va à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do ar�go 7.º da Cons�tuição da República,
nas contratações com o Poder Execu�vo Estadual, observado os seguintes termos:
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I - a documentação descrita no caput deste ar�go deve ser apresentada em até 90 (noventa) dias após o
retorno do funcionamento regular dos órgãos e en�dades emissores dos documentos necessários;
II - a não apresentação da documentação descrita no caput não impedirá o recebimento dos valores dos
produtos adquiridos pelo Estado do Amazonas dos produtores rurais, associações e coopera�vas, se tais
produtos �verem sido efe�vamente entregues, com a comprovação através de documento de atesto de
recebimento, devidamente assinado pela autoridade competente, sob pena de enriquecimento sem causa
do Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A autorização descrita no caput deste ar�go está limitada ao período de reconhecimento
mundial da pandemia do COVID-19.
Art. 2.º A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS, em conjunto com os Órgãos e En�dades do
Poder Execu�vo Estadual, deverão auxiliar e orientar os produtores rurais, associações e coopera�vas na
obtenção da documentação rela�va à regularidade ﬁscal e trabalhista ou, ainda, do cumprimento de um ou
mais requisitos de habilitação.
Art. 3.º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias previstas
para a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de abril 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO N.° 42.167, DE 07 DE ABRIL DE 2020
AUTORIZA a emissão de Laudos Técnicos de Inspeção - LTI pela Secretaria de Estado Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, para efeito de concessão de incen�vos ﬁscais estaduais por período determinado, na forma estabelecida no art. 7-A, incisos I ao VI do Decreto nº 23.994, de 29
de dezembro de 2003, sem a realização da inspeção in loco.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual,
CONSIDERANDO o Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de
emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCoV), e
INSTITUI Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 07/DIPRE/FVS-AM, de 10 de março de 2020, que versa sobre “Orientações sobre
a Prevenção do Coronavírus COVID-19 nos Locais de Trabalho”;
CONSIDERANDO o Decreto nº 42.100, de 23 de março de 2020, que estabeleceu o Estado de Calamidade Pública,
para os ﬁns do ar�go 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas
do Estado do Amazonas e outras providências;
CONSIDERANDO o interesse do Governo do Estado no incremento da produção industrial, buscando o aumento
imediato dos níveis de arrecadação e de emprego no Estado;
CONSIDERANDO que o atraso na emissão dos Laudos poderá acarretar prejuízo ao funcionamento da sociedade
empresária;
DECRETA:
Art. 1.º Fica autorizada a emissão de Laudos Técnicos de Inspeção - LTI, na forma estabelecida no art. 7-A, incisos I
ao VI, §6, do Decreto n.º 23.994, de 29 de dezembro de 2003, sem a inspeção in loco.
§ 1.º A indústria incen�vada deverá realizar a solicitação na forma estabelecida no art. 7-A, incisos I ao VI do
Decreto n.º 23.994, de 29 de dezembro de 2003, anexando imagens fotográﬁcas do processo produ�vo do
produto requerido, com registro de data e legendas de cada fase do processo;
§ 2.º O processo de produção do bem incen�vado citado no item anterior deverá obedecer ao previsto no
projeto que originou os incen�vos.
§ 3.º Fica autorizado, ad referendum do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (CODAM), a emissão
dos Laudos Técnicos de Inspeção nesse período e daqueles que �veram sua solicitação protocolizada na SEDECTI.
Art. 2.º O prazo de vigência do Laudo Técnico de Inspeção em caráter provisório, deferido por este Decreto, obedecerá o art. 7-A do Decreto nº 23.994, de 29 de dezembro de 2003, a contar da data da solicitação da empresa
incen�vada, sendo válido até 30 de junho de 2020.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será emi�do Laudo com efeito retroa�vo, conforme determina o
Art. 7-A, §10, do Decreto nº 23.994, de 29 de dezembro de 2003.
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Art. 3.º Caso venha ser comprovada infração à legislação de incen�vos ﬁscais, em processo de ﬁscalização ou inspeção técnica, o respec�vo Laudo Técnico será cancelado, sem prejuízo da aplicação de
penalidade, conforme previsto no §12, do Art. 7°-A, do Decreto nº 23.994, de 29 de dezembro de 2003.
Art. 4.º O prazo estabelecido no caput do art. 2º poderá ser prorrogado, em caso de comprovada
necessidade.
Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
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DECRETO Nº 42.176
Dispõe sobre a concessão de bene�cio eventual para aquisição de gêneros
alimen�cios, de higiene e limpeza.
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DECRETO N.º 42.176, DE 08 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE sobre a concessão de bene�cio eventual, para aquisição de gêneros alimen�cios, de higiene e limpeza, considerando a pandemia do novo coronavírus - COVID-19, de caráter provisório, às famílias em situação
de extrema vulnerabilidade social.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO que a assistência aos desamparados é um direito social assegurado na Cons�tuição da República
Federa�va do Brasil;
CONSIDERANDO que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à
seguridade social, tendo por obje�vo, dentre outros, a proteção à família e a promoção da integração ao mercado
de trabalho, nos termos do ar�go 203 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que DISPÕE sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências, confere que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
Polí�ca de Seguridade Social não contribu�va, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de inicia�va pública e da sociedade, para garan�r o atendimento às necessidades básicas;
CONSIDERANDO que a assistência social rege-se, dentre outros princípios, pela supremacia do atendimentoàs
necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; universalização dos direitos sociais, a ﬁm de
tornar o des�natário da ação assistencial alcançável pelas demais polí�cas públicas; respeito à dignidade do
cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a bene�cios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;e a divulgação ampla dos bene�cios,
serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios
para sua concessão;
CONSIDERANDO que a vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que
iden�ﬁca e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos;
CONSIDERANDO que compete aos Estados atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de
caráter de emergência e prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal jus�ﬁquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respec�vo Estado;
CONSIDERANDO que se entendem por bene�cios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garan�as do SistemaÚnico de Assistência Social e são prestadas aos cidadãos e às famílias em
virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública;
CONSIDERANDO que o bene�cio eventual des�na-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por
conta própria, com o enfrentamento de con�ngências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção
do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, nos termos da Lei n.º 4.509, de 13 de setembro de 2017, que DISPÕE sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado do Amazonas - SUAS/AM e dá outras
providências;
CONSIDERANDO que a Lei n.º 4.509, de 13 de setembro de 2017 estabelece que o bene�cio em situações de desastre e calamidade pública consiste em uma provisão suplementar e provisória de assistência social, prestada para
suprir a família e o indivíduo na eventualidade dessas condições, de modo a assegurar-lhe a sobrevivência e a
reconstrução de sua autonomia;
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CONSIDERANDO que as situações de calamidade pública são reconhecidas pelo Poder Público e caracterizam-se por
situação anormal advinda de circunstâncias climá�cas, desabamentos, incêndios, epidemias, dentre outras, que
causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “Declara Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da Protocolo
7805 grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas
ﬁnanças públicas do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto Legisla�vo n.º 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que as medidas necessárias para proteger a população do contágio, visando desacelerar a taxa de
contaminação e, assim, evitar o colapso do sistema de saúde, especialmente aquelas relacionadas ao isolamento
social e a redução drás�ca da circulação de pessoas, implicam, inevitavelmente, em forte retração das a�vidades
econômicas, com o consequente agravamento da situação de vulnerabilidade da população em situação de extrema
pobreza.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal Nº 10.282, de 20 de março de 2020 que regulamenta a Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e classiﬁca a assistência social como serviço e atividade pública essencial ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população;
CONSIDERANDO a lista de espera do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico a base de informações que
quan�ﬁcam e localizam os brasileiros em situação de pobreza,
D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam declarados a Assistência Social e o atendimento à população em situação de vulnerabilidade, como
serviços públicos e a�vidades essenciais, não se sujeitando às restrições estabelecidas pelo Decreto Estadual
nº 42.146, de 31 de março de 2020, e os demais Decretos estaduais que versem sobre o estado de calamidade pública e situação emergencial.
Art. 2.º Durante o período de 03 (três) meses, a contar da publicação deste Decreto, será concedido bene�cio
eventual, para aquisição de gêneros alimen�cios, de higiene e limpeza, de caráter provisório, no valor de
R$200,00 (duzentos reais) mensais, às famílias iden�ﬁcadas no CadÚnico em situação de extrema pobreza.
Art. 3.º O beneﬁciário do auxílio emergencial deve cumprir, cumula�vamente, os seguintes requisitos básicos:
I - ter domicílio no Estado do Amazonas;
II - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;
III - não ter emprego formal a�vo;
IV- não ser �tular de bene�cio previdenciário ou assistencial ou beneﬁciário do seguro-desemprego, ou de
programa de transferência de renda federal;

COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020 - 93

DECRETO N.º 42.176, DE 08 DE ABRIL DE 2020

V - estar inserido no Cadastro Único para Programas Sociais, enquadrado nos critérios de população de
extrema pobreza,com renda per capita mensal de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais).
Parágrafo único. Além dos critérios acima elencados, a Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS, por
ato próprio, poderá estabelecer critérios suplementares e deﬁnirá a quan�dade dos bene�cios a serem
concedidos, conforme base de dados do CadÚnico.
Art. 4.º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos, auferidos por todos os membros da unidade nuclear, composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento,
ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores de um mesmo domicílio.
Art. 5.º O auxílio emergencial será pago em 03 (três) prestações mensais, no valor de R$200,00 (duzentos reais),
mediante a concessão de cartão.
Art. 6.º Compete à Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS adotar as providências necessárias para viabilizar a concessão do auxílio previsto neste Decreto, em caráter emergencial.
Art.7.º A concessão do bene�cio poderá ser prorrogada, a critério do Chefe do Poder Execu�vo Estadual, caso haja
necessidade, respeitada a capacidade orçamentária do Estado.
Art. 8.º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias previstas
para o Fundo Estadual de Assistência Social.
Art. 9.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.185
Ficam prorrogadas até dia 30 de abril as visitações em presídios, suspensões de
eventos, academias, serviços de transportes ﬂuviais e rodoviários, além de
atendimentos ao público em geral.

COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020 - 95

DECRETO N.° 42.185, DE 14 DE ABRIL DE 2020

DECRETO N.° 42.185, DE 14 DE ABRIL DE 2020
PRORROGA a suspensão das a�vidades elencadas no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.145, de 31 de março de
2020, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas
do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de a�vidades, a ﬁm de evitar a circulação e a aglomeração
de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo Coronavírus ,
DECRETA:
Art. 1.º Fica prorrogada, até 30 de abril de 2020, a suspensão das seguintes a�vidades, elencadas no ar�go 1.º do
Decreto n.º 42.145, de 31 de março de 2020, no âmbito do Estado do Amazonas:
I - a realização de eventos promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída
a programação dos equipamento culturais públicos, prevista na alínea “a” do inciso I do ar�go 2.º do Decreto
n.º 42.061, de 16 de março de 2020;
II - a visitação a presídios e a centros de detenção para menores, prevista na alínea “c” do inciso I do ar�go 2.º
do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020; e
III - a par�cipação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais, interestaduais ou
intermunicipais, prevista na alínea “d” do inciso I do ar�go 2.º do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020,
e no ar�go 3.º do Decreto n.º 42.063, de 17 de março de 2020;
IV - os eventos e a�vidades, com a presença de público acima de 100 (cem) pessoas, ainda que previamente
autorizados, tais como eventos despor�vos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos
cien�ﬁcos, passeatas e aﬁns, prevista no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.063, de 17 de março de 2020;
V - os atendimentos presenciais, no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta do
Poder Execu�vo Estadual, ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência,
bem como toda e qualquer reunião presencial, prevista no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.085, de 18 de março
de 2020;
VI - as a�vidades de todas as academias e centros de ginás�ca, bem como outros estabelecimentos similares,
prevista no inciso II do ar�go 1.º do Decreto n.º 42.087, de 19 de março de 2020;
VII - o serviço de transporte ﬂuvial de passageiros, na forma prevista no inciso III do ar�go 1.º do Decreto n.º
42.087, de 19 de março de 2020;
VIII - os serviços de transporte rodoviário, conforme previsto no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.098, de 20 de
março de 2020;
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IX - o atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação
e similares, na forma prevista no ar�go 1.º do Decreto n.º 42.099, de 21 de março de 2020.
Art. 2.º Fica incluído o inciso X ao ar�go 1.º do Decreto n.º 42.106, de 24 de março de 2020, com a seguinte redação:
“Art. 1.º (...)
X - escritórios de advocacia.”
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ
Secretária de Estado de Saúde
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
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Declara Estado de Calamidade Pública em todo o Estado do Amazonas,
decorrente de desastre natural classiﬁcado como grupo biológico/epidemia.
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DECRETO N.° 42.193, DE 15 DE ABRIL DE 2020
DECLARA Estado de Calamidade Pública em todo o Estado do Amazonas, decorrente de desastre natural
classiﬁcado como grupo biológico/epidemias e �po doenças infecciosas virais (COVID-19) - COBRADE
1.5.1.1.0.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV e XI, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância internacional declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, em razão da descoberta do vírus COVID-19 (coronavírus);
CONSIDERANDO a rápida taxa de avanço do contágio, tanto internacional como nacionalmente, levando a Organização Mundial de Saúde - OMS a classiﬁcar a doença como pandemia em 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO que compete ao Estado a preservação do bem estar da população e das a�vidades socioeconômicas
das regiões a�ngidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se ﬁzerem necessárias
para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, bem
como a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto
na Lei n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações ar�culadas por parte do Poder Execu�vo Federal, Estadual e
Municipal para superar e mi�gar os danos e prejuízos provocados pela ocorrência de casos de coronavírus;
DECRETA:
Art. 1º Fica Declarado o Estado de Calamidade Pública, em todo território do Estado do Amazonas por um período de
180 (cento e oitenta) dias, tomando-se por base as informações lançadas no Formulário de Informações de
Desastres - FIDE do Sistema Integrado de Desastres - S2ID, em virtude do desastre classiﬁcado como grupo
biológico/epidemias e �po doenças infecciosas virais (COVID-19) - COBRADE1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº
02/2016.
Art. 2º Este Decreto tem a ﬁnalidade de promover, conforme determinação da Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, ações de prevenção, preparação, mi�gação, resposta e recuperação frente à pandemia do novo coronavírus causador da doença denominada COVID-19.
Parágrafo único. Ficam as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas excepcionais, necessárias
para combater a disseminação da COVID-19 (novo coronavírus), em todo o território do Estado do Amazonas.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de abril de 2020.

COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020 - 99

DECRETO N.° 42.193, DE 15 DE ABRIL DE 2020

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ
Secretária de Estado de Saúde
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.196
Ins�tui o Programa “Merenda em Casa”, que autoriza a distribuição dos alimentos para
os alunos da Rede Estadual de Ensino, durante o período de suspensão das aulas.
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DECRETO N.º 42.196, DE 16 DE ABRIL DE 2020
INSTITUI o Programa “Merenda em Casa”, que autoriza a distribuição dos alimentos perecíveis e não
perecíveis, que compõem a Merenda Escolar, adquiridos com recursos federais ou estaduais, para os alunos
da Rede Estadual de Ensino, durante o período de suspensão das aulas e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas
do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto Legisla�vo n.º 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 42.087, de 19 de março de 2020, que suspendeu as aulas na rede estadual
de ensino, medida prorrogada pelo Decreto nº 42.145, de 31 de março de 2020;
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal n.º 13.987, de 07 de abril de 2020, que altera a Lei Federal n.º 11.947, de 16
de junho de 2009, que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão de
situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimen�cios adquiridos com recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
CONSIDERANDO a edição da Resolução n.º 2, de 09 de abril de 2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, vinculado ao Ministério da Educação;
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta nº 001/2020 dos Ministérios Públicos Federal e Estadual do Amazonas,
e a Recomendação n.º 45-A/2020-CASA-MPC exarada pela 4.ª Procuradoria do Ministério Público de Contas do
Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO, por ﬁm, ser público e notório que a merenda escolar é essencial aos alunos, conﬁgurando a principal refeição para boa parcela dos discentes e que ﬁcou prejudicada desde a suspensão das aulas,
D E C R E T A:
Art. 1.º Fica ins�tuído o Programa “Merenda em Casa”, que autoriza a distribuição dos alimentos perecíveis e não
perecíveis, adquiridos com recursos federais ou estaduais, que compõem a Merenda Escolar, para os alunos
das ins�tuições da Rede Estadual de Ensino, durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia
de Covid-19.
§1.º A distribuição compreenderá os gêneros alimen�cios já existentes em estoque no Sistema de Merenda
Escolar, ou os que vierem a ser adquiridos em processos licitatórios ou em chamadas públicas.

102 - COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020

DECRETO N.º 42.196, DE 16 DE ABRIL DE 2020

§2.º Caso inexistam gêneros suﬁcientes nos estoques da merenda escolar, e ante a inocorrência de contratos
em vigor, aptos a garan�r sua aquisição, ﬁca autorizada a compra dos alimentos, por meio de dispensa de
licitação, mediante chamamento público, dada a situação de emergência e calamidade em que se encontra o
Estado do Amazonas, em razão da pandemia de Covid-19.
§3.º A Secretaria de Estado de Educação e Desporto deverá manter, quando cabível, a aquisição de hor�fru�granjeiros da agricultura familiar, produzidos no Estado, inclusive aqueles rela�vos à alimentação escolar
indígena, pelos critérios que lhe são próprios.
§4.º Fica autorizado o repasse de recursos do Programa de Autonomia da Gestão das Unidades Escolares PAGUE, para aquisição direta dos alimentos objeto do presente Programa, pelas unidades que se localizem
em municípios de di�cil acesso, notadamente aqueles onde a logís�ca da Secretaria de Estado de Educação e
Desporto, para a entrega da merenda escolar, demande mais de 15 (quinze) dias para efe�vação.
Art. 2.º A distribuição dos alimentos referentes ao presente Programa será feita diretamente aos alunos regularmente matriculados na rede estadual de ensino e/ou seus responsáveis.
§ 1.º A Secretaria de Estado de Educação e Desporto dará publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma
a garan�r que aqueles que dela necessitem tenham conhecimento de tal bene�cio, além dos procedimentos, datas
e condições para obtenção, atentando-se aos princípios que norteiam a atuação administra�va.
§ 2.º A par�r da base de dados existente no Estado, ou do compar�lhamento daqueles existentes nos cadastros municipais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto poderá fazer o contato, via telefone, com as
famílias dos alunos descritos neste Decreto, para informar e viabilizar as entregas.
§3.º Os alimentos serão distribuídos em forma de kits e cada família fará jus a uma unidade por aluno regularmente matriculado, observadas as regras dispostas na Resolução nº 02, de 09/04/2020, do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, notadamente quanto à manutenção do seu
valor nutricional.
§4.º Os gêneros alimen�cios remanescentes, eventualmente estocados nos depósitos das unidades
escolares, deverão ser u�lizados para a composição ou complementação dos kits a serem distribuídos.
§5.º Ao receber os alimentos, a família do aluno beneﬁciado deverá assinar termo de responsabilidade com
a vedação expressa de venda ou des�nação diferenciada dos bens.
§6.º É vedado às Coordenadorias e Gestores Regionais e Distritais a u�lização da distribuição dos alimentos
como mecanismos de promoção pessoal de agentes públicos ou polí�cos, sob pena de apuração de prá�ca de
ato de improbidade administra�va.
§7.º A Secretaria de Estado de Educação e Desporto poderá realizar a entrega diretamente nas escolas estaduais, com horários previamente agendados, ou ainda, requisitar ao transporte escolar privado ou outro
serviço equivalente, com contrato ﬁrmado com o Estado, para que auxilie na entrega domiciliar da
distribuição dos alimentos de que trata este Decreto, a ﬁm de impedir a aglomeração de pessoas, e, ainda,
contribuir na manutenção destes contratos, de modo a evitar rescisão antecipada e maiores impactos na
economia local, cujo pagamento deverá ser proporcional à u�lização.
§8.º A Secretaria de Estado de Educação e Desporto deverá realizar o controle efe�vo da alimentação devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e aluno contemplado, a ﬁm de assegurar a regularidade
do fornecimento.
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Art. 3.º A distribuição dos alimentos de que trata este Decreto será feita pela Secretaria de Estado de Educação e
Desporto, que deverá, ainda, efetuar o devido registro de saída no Sistema da Merenda Escolar.
§ 1.º A Secretaria de Estado de Educação e Desporto deverá organizar a entrega, sem contar com proﬁssionais
ou voluntários que estejam no grupo de risco da Covid-19.
§ 2.º A Secretaria de Estado de Educação e Desporto ﬁcará responsável por organizar os kits com alimentos
da merenda, para entrega às famílias dos alunos, contando, se necessário, com o auxílio de proﬁssionais e
voluntários, notadamente nutricionistas, desde que respeitado o disposto no parágrafo anterior, adotando as
medidas sanitárias recomendadas, veriﬁcando a condição de uso e validade dos gêneros e cien�ﬁcando as
en�dades estadual e municipal de saúde, para que acompanhem, caso entendam necessário, a citada entrega.
§ 3.º Os alimentos serão des�nados exclusivamente aos alunos regularmente matriculados nas ins�tuições
estaduais de ensino.
§ 4.º Compete à Secretaria de Estado de Educação e Desporto a elaboração do cronograma de distribuição
dos gêneros, a promoção do controle efe�vo da entrega e a orientação aos pais de alunos sobre as medidas
de prevenção da Covid-19.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar a suspensão das aulas
da rede estadual de ensino e enquanto houver disponibilidade ﬁnanceira por parte do Estado.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.216

Prorroga a suspensão de funcionamento de todos os estabelecimentos
comerciais e de serviços não essenciais, bem como dos estabelecimentos
des�nados à recreação e lazer.
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DECRETO N.° 42.216, DE 20 DE ABRIL DE 2020
PRORROGA a suspensão de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não
essenciais, bem como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer, pelo prazo e na forma que especiﬁca, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que “DISPÕE sobre a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.”;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, que “DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas
do Estado do Amazonas”;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto Legisla�vo n.º 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que o ar�go 2.º do Decreto n.º 42.101, de 23 de março de 2020, suspendeu, pelo prazo de 15
(quinze) dias, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados à
recreação e lazer;
CONSIDERANDO que o Decreto n.º 42.106, de 24 de março de 2020, enumerou os estabelecimentos comerciais e
serviços essenciais, sem suspensão de funcionamento;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 42.158, de 04 de abril de 2020, que suspendeu, por 15 (quinze) dias, o transporte
intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e similares,
taxis e transporte por aplica�vo, inclusive os compar�lhados e os �po lotação;
CONSIDERANDO o Decreto n.º 42.165, de 06 de abril de 2020, que prorrogou, por 15 (quinze) dias, a suspensão de
funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de a�vidades, a ﬁm de evitar a circulação e a aglomeração
de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo Coronavírus,
DECRETA:
Art. 1.º Em virtude da necessidade de dar con�nuidade à adoção de medidas, a ﬁm de evitar a circulação e aglomeração de pessoas, ﬁca prorrogada, até 30 de abril de 2020, a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados à recreação e lazer.
Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar, exclusivamente, para entregas em
domicílio ou como ponto de coleta.
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Art. 2.º Excetuam-se da suspensão prorrogada no ar�go 1.º deste Decreto, os estabelecimentos que se des�nem ao
abastecimento alimentar e farmacológico da população, tais como padarias, supermercados, drogarias e
farmácias, bem como os estabelecimentos comerciais e serviços essenciais a seguir especiﬁcados:
I - de alimentação, bebidas, gás de cozinha, bancos, coopera�vas de crédito e loteria:
a) Supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimen�cio;
b) Padarias, exclusivamente para venda de produtos;
c) Restaurantes na modalidade delivery;
d) Distribuidora de água mineral e gás de cozinha;
e) Estabelecimentos que comercializem alimentos e medicamentos des�nados a animais; e
f) agências bancárias e loterias u�lizando o protocolo de segurança visando evitar a aglomeração de pessoas
na área interna e externa do estabelecimento.
II - da saúde:
a) clinicas que tratem em caráter con�nuado pacientes oncológicos, cardiopatas, renais, diabé�cos, obstétricas e pediátricos;
b) clínicas que prestem serviços de assistência à saúde com serviços médicos ambulatoriais, visando a
diminuição da sobrecarga da rede pública e privada;
c) clínicas de vacinação;
d) serviço de assistência à saúde dos animais;
e) serviços odontológicos de urgência
III - prestadores de serviços de transporte público, incluídos os motoristas de aplica�vo e os taxistas, exceto
os que fazem transporte intermunicipal e interestadual, nos termos do ar�go 6.º deste Decreto;
IV - estabelecimentos que comercializam peças automo�vas, materiais elétricos e de construção, preferencialmente atendendo delivery, observados os casos emergências;
V - postos de combus�veis, limitando-se as lojas de conveniência à venda rápida de produtos;
VI - prestadores de serviços de manutenção de rede elétrica e abastecimento de água, tais como: bombeiros
hidráulicos, eletricistas, eletricistas mecânicos, e
VII - oﬁcinas mecânicas;
VIII - lavanderias;
IX - serviços notariais e de registros necessários ao exercício da cidadania, à circulação da propriedade, à
obtenção da recuperação de créditos dentre outros direitos similares, indispensáveis à comunidade e ao
funcionamento de a�vidades econômicas essenciais, conforme descrito neste Decreto.”
X - escritórios de advocacia;
XI - lojas de tecidos e armarinhos .
Parágrafo único. Os estabelecimentos que se enquadram nas alíneas a, b e d do inciso I do caput deste ar�go
atenderão, preferencialmente, na modalidade delivery, a ﬁm de evitar aglomeração de pessoas dentro do
estabelecimento comercial.
Art. 3º. Além do disposto no ar�go anterior, entende-se por serviços essenciais os serviços de abastecimento de
água, gás, energia, telefonia e internet.
Art. 4º. Observadas suas peculiaridades, os estabelecimentos de que trata este Decreto, deverão, necessariamente,
atender às normas de prevenção e combate ao coronavírus, a ﬁm de que seja minimizado o risco de disseminação da pandemia.
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Art. 5º. Os prestadores de serviços autônomos, bem como os estabelecimentos comerciais que assim desejarem,
poderão, garan�das as normas de segurança, prevenção e combate ao coronavírus, fazer atendimentos nas
modalidades delivery e drive-thru.
Art. 6.º Fica prorrogada, até 30 de abril de 2020, a suspensão do transporte intermunicipal e interestadual terrestre
de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e similares, taxis e transporte por aplica�vo,
inclusive os compar�lhados e os �po lotação, estabelecida pelo Decreto n.º 42.158, de 04 de abril de 2020.
Art. 7.º Passam a integrar o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19, os Titulares da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e do Subcomando de Ações de
Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
Parágrafo Único. Em razão do disposto no caput deste ar�go, o ar�go 14 do Decreto n.º 42.061, de 16 de
março de 2020, passa a vigorar com a inclusão dos incisos XV e XVI, com a seguinte redação:
“Art. 14 (...)
XV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação;
XVI - Subcomando de Ações de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.”
Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado do Amazonas
SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ
Secretária de Estado de Saúde
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
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MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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LEI Nº 5.171
Dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis, pousadas e estabelecimentos similares informarem à
FVS/AM, acerca da chegada de hóspedes oriundos de fora do Estado, durante a situação de
emergência do COVID-19.

LEI Nº 5.172
SUSPENDE os prazos de validade dos concursos públicos já homologados, durante o
período de calamidade pública, em decorrência do surto de coronavírus - COVID-19.
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LEI N.° 5.171, DE 23 DE ABRIL DE 2020
DISPÕE sobre a obrigatoriedade de os hotéis, pousadas e estabelecimentos similares, instalados no Estado
do Amazonas, informarem à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS/AM, acerca da chegada
de hóspedes oriundos de fora do Estado, durante a situação de emergência do COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.° Os hotéis, pousadas e estabelecimentos similares, instalados no Estado do Amazonas, ﬁcam obrigados a
informar à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS/AM informações acerca da chegada de
hóspedes oriundos de fora do Estado do Amazonas, enquanto durar a situação de calamidade pública,
decorrente da pandemia do COVID-19.
Art. 2.° A gerência do estabelecimento mencionado no art. 1.° desta Lei deverá preencher, no cadastro do respec�vo hóspede, a informação se houve ou não viagem anterior a outros locais com casos conﬁrmados de
infecção pelo COVID-19, bem como se o hóspede teve contato com pessoa diagnos�cada com o referido
vírus e, sendo posi�va a resposta, proceder às seguintes medidas preven�vas:
I - oferecer ao hóspede máscara cirúrgica, caso apresente tosse, falta de ar, febre ou coriza;
II - orientar ao hóspede que deverá ﬁcar isolado no quarto, até posterior orientação da Vigilância e indicação
de serviço médico.
Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
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LEI N.° 5.172, DE 23 DE ABRIL DE 2020
SUSPENDE os prazos de validade dos concursos públicos já homologados, durante o período de calamidade
pública, em decorrência do surto de coronavírus - COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.° Ficam suspensos, no âmbito do Estado do Amazonas, os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase
de convocação dos aprovados, durante o período de calamidade pública, em decorrência do surto de
coronavírus - COVID-19.
Parágrafo único. Os prazos terão con�nuidade na sua contagem após o encerramento do estado de calamidade pública decretado pelo Estado do Amazonas.
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
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LEI N.º 5.173

Autoriza o Chefe do Poder Execu�vo a incluir o Programa de Combate à Pandemia
da COVID-19 e a ação de fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de
Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus no Plano Plurianual - PPA
2020/2023 e a abrir crédito adicional especial nos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social vigentes na Administração Direta e Indireta.
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LEI N.º 5.173, DE 28 DE ABRIL DE 2020
AUTORIZA o Chefe do Poder Execu�vo a incluir o Programa de Combate à Pandemia da COVID-19 e a ação
Fortalecimento do Estado nas Ações Emergenciais de Combate à Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus
no Plano Plurianual - PPA 2020/2023 e a abrir crédito adicional especial nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social vigentes da Administração Direta e Indireta, que especiﬁca.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente L E I :
Art. 1.º Fica o Poder Execu�vo autorizado a incluir o programa 3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 e da
ação 1554 FORTALECIMENTO DO ESTADO NAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE À PANDEMIA
CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS no Plano Plurianual - PPA 2020/2023, e a abrir Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 30.100.000,00 (Trinta milhões e cem mil reais), nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social vigentes da Administração Direta e Indireta para atender às programações dos seguintes órgãos:
Universidade do Estado do Amazonas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Fundo
Estadual de Saúde, Secretaria de Estado de Produção Rural, Secretaria de Estado de Jus�ça, Direitos
Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado do Amazonas,
Polícia Militar do Estado do Amazonas, Secretaria de Estado da Assistência Social e Fundo Estadual de
Assistência Social, de acordo com o detalhamento con�do no Anexo I desta Lei.
Art. 2.º Os recursos necessários à execução do disposto no ar�go anterior decorrerão de anulações das dotações
indicadas no Anexo II desta Lei.
Art. 3.º O crédito de que trata o ar�go 1º poderá ser suplementado, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 4.320, de
1964.
Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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ANEXO I (ARTIGO 1º) - SUPLEMENTAÇÃO
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ANEXO II (ARTIGO 2º) - ANULAÇÃO
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DECRETO Nº 42.247
Prorroga os prazos de suspensão que especiﬁca até o dia 13 de maio de
2020 e dá outras providências.
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DECRETO N.° 42.247, DE 30 DE ABRIL DE 2020
PRORROGA OS PRAZOS DE SUSPENSÃO QUE ESPECIFICA, até o dia 13 de maio de 2020, e da outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação de
situação de errergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo coronavírus
(2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.100, de 23 de março de 2020, que "DECLARA Estado de Calamidade
Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Conplementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise
de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças
públicas do Estado do Amazonas';
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto Legisla�vo n.° 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que o ar�go 2.° do Decreto n.° 42.101, de 23 de março de 2020, suspendeu, pelo prazo de 15
(quinze) dias, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados
à recreação e lazer;
CONSIDERANDO que o Decreto n.° 42.106, de 24 de março de 2020, enumerou os estabelecimentos comerciais e
serviços essenciais, sem suspensão de funcionamento;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 42.158, de 04 de abril de 2020, que suspendeu, por 15 (quinze) dias, o transporte
intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e
similares, taxis e transporte por aplica�vo, inclusive os compar�lhados e os �po lotação;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 42.165, de 06 de abril de 2020, que prorrogou, por 15 (quinze) dias, a suspensão de
funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 42.216, de 20 de abril de 2020, que prorrogou, até 30 de abril de 2020, a suspensão
de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer;
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de a�vidades, a ﬁm de evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo Coronavírus,
DECRETA:
Art. 1.° Em virtude da necessidade de dar con�nuidade à adoção de medidas, a ﬁm de evitar a circulação e aglomeração de pessoas, ﬁca prorrogada, até 13 de maio de 2020, a suspensão do funcionamento de todos os
estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados à recreação e lazer.
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Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar, exclusivamente, para entregas em
domicílio ou como ponto de coleta.
Art. 2.° Excetuam-se da suspensão prorrogada no ar�go 1.° deste Decreto, os estabelecimentos que se des�nem ao
abastecimento alimentar e farmacológico da população, tais como padarias, supermercados, drogarias e
farmácias, bem como os estabelecimentos comerciais e serviços essenciais a seguir especiﬁcados:
I - de alimentação, bebidas, gás de cozinha, bancos, coopera�vas de crédito e loteria:
a) Supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimen�cio;
b) Padarias, exclusivamente para venda de produtos;
c) Restaurantes na modalidade delivery;
d) Distribuidora de água mineral e gás de cozinha;
e) Estabelecimentos que comercializem alimentos e medicamentos des�nados a animais; e
f) agências bancárias e loterias u�lizando o protocolo de segurança visando evitar a aglomeração de pessoas
na área interna e externa do estabelecimento.
II - da saúde:
a) clinicas que tratem em caráter con�nuado pacientes oncológicos, cardiopatas, renais, diabé�cos,
obstétricas e pediátricos;
b) clínicas que prestem serviços de assistência à saúde com serviços médicos ambulatoriais, visando a
diminuição da sobrecarga da rede pública e privada;
c) clínicas de vacinação;
d) serviço de assistência à saúde dos animais;
e) serviços odontológicos de urgência
III - prestadores de serviços de transporte público, incluídos os motoristas de aplica�vo e os taxistas, exceto
os que fazem transporte intermunicipal e interestadual, nos termos do ar�go 6.° deste Decreto;
IV - estabelecimentos que comercializam peças automo�vas, materiais elétricos e de construção, preferencialmente atendendo delivery, observados os casos emergenciais;
V - postos de combus�veis, limitando-se as lojas de conveniência à venda rápida de produtos;
VI - prestadores de serviços de manutenção de rede elétrica e abastecimento de água, tais como: bombeiros
hidráulicos, eletricistas, eletricistas mecânicos, e
VII - oﬁcinas mecânicas;
VIII - lavanderias;
IX - serviços notariais e de registros necessários ao exercício da cidadania, à circulação da propriedade, à
obtenção da recuperação de créditos dentre outros direitos similares, indispensáveis à comunidade e ao
funcionamento de a�vidades econômicas essenciais, conforme descrito neste Decreto."
X - escritórios de advocacia;
XI - lojas de tecidos e armarinhos .
Parágrafo único. Os estabelecimentos que se enquadram nas alíneas a, b e d do inciso I do caput deste
ar�go atenderão, preferencialmente, na modalidade delivery, a ﬁm de evitar aglomeração de pessoas
dentro do estabelecimento comercial.
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Art. 3.° Além do disposto no ar�go anterior, entende-se por serviços essenciais os serviços de abastecimento de
água, gás, energia, telefonia e internet.
Art. 4.° Observadas suas peculiaridades, os estabelecimentos de que tratam os ar�gos 2.° e 3.° deste Decreto,
deverão, necessariamente, atender às normas de prevenção e combate ao coronavírus, a ﬁm de que seja
minimizado o risco de disseminação da pandemia.
Art. 5.° Os prestadores de serviços autônomos, bem como os estabelecimentos comerciais que assim desejarem,
poderão, garan�das as normas de segurança, prevenção e combate ao coronavírus, fazer atendimentos nas
modalidades delivery e drive-thru.
Art. 6.° Fica prorrogada, até 13 de maio de 2020, a suspensão do transporte intermunicipal e interestadual terrestre
de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e similares, taxis e transporte por aplica�vo, inclusive os compar�lhados e os �po lotação, estabelecida pelo Decreto n.° 42.158, de 04 de abril de
2020.
Art. 7.° Fica prorrogada, até 13 de maio de 2020, a suspensão das aulas, em todo território do Estado do Amazonas,
no âmbito da rede pública estadual de ensino, integrada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto,
bem como pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, pela Universidade do Estado do Amazonas e
pela Fundação Aberta da Terceira Idade.
Parágrafo único. Fica recomendado às ins�tuições da rede privada de ensino que prorroguem a suspensão
de suas a�vidades, pelo prazo estabelecido no caput deste ar�go.
Art. 8.° Fica prorrogada, até 13 de maio de 2020, a suspensão das seguintes a�vidades, elencadas no ar�go 1.° do
Decreto n.° 42.145, de 31 de março de 2020, no âmbito do Estado do Amazonas:
I - a realização de eventos promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída a programação dos equipamento culturais públicos, prevista na alínea "a" do inciso I do ar�go 2.° do
Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020;
II - a visitação a presídios e a centros de detenção para menores, prevista na alínea "c" do inciso I do ar�go
2.° do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020; e
III - a par�cipação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais, interestaduais ou
intermunicipais, prevista na alínea "d" do inciso I do ar�go 2.° do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de
2020, e no ar�go 3.° do Decreto n.° 42.063, de 17 de março de 2020;
IV - os eventos e a�vidades, com a presença de público acima de 100 (cem) pessoas, ainda que previamente
autorizados, tais como eventos despor�vos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos
cien�ﬁcos, passeatas e aﬁns, prevista no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.063, de 17 de março de 2020;
V - os atendimentos presenciais, no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta do
Poder Execu�vo Estadual, ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência,
bem como toda e qualquer reunião presencial, prevista no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.085, de 18 de março
de 2020;
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VI - as a�vidades de todas as academias e centros de ginás�ca, bem como outros estabelecimentos
similares, prevista no inciso II do ar�go 1.° do Decreto n.° 42.087, de 19 de março de 2020;
VII - o serviço de transporte ﬂuvial de passageiros, na forma prevista no inciso III do ar�go 1.° do Decreto n.°
42.087, de 19 de março de 2020;
VIII - os serviços de transporte rodoviário, conforme previsto no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.098, de 20 de
março de 2020;
IX - o atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação
e similares, na forma prevista no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.099, de 21 de março de 2020.
Art. 9.° Fica prorrogada, até 13 de maio de 2020, a suspensão dos prazos administra�vos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Execu�vo Estadual, na forma do Decreto n.° 42.105, de 24 de
março de 2020.
Art. 10.° Ficam man�das, até ulterior deliberação, a suspensão das seguintes a�vidades:
I - visitação a pacientes internados com COVID-19, prevista no Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020;
II - funcionamento de todas as boates, casas de shows, casas de eventos e de recepções, salões de festas,
inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos similares, prevista no Decreto n.° 42.099,
de 21 de março de 2020;
III - funcionamento de todas as igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares,
prevista no Decreto n.° 42.099, de 21 de março de 2020;
IV - funcionamento dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta, que ocorrerá por meio de
home oﬃce, ressalvados os serviços essenciais, prevista no Decreto n.° 42.101, de 23 de março de 2020;
V - recadastramento dos servidores a�vos e ina�vos, prevista no Decreto n.° 42.101, de 23 de março de
2020.
Art. 11.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de abril de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas

COMPÊNDIO DE NORMAS • COVID-19 • 01/2020 - 123

DECRETO N.° 42.247, DE 30 DE ABRIL DE 2020

DANIELA LEMOS ASSAYAG
Secretária de Estado de Comunicação Social
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS
Secretário de Estado de Saúde , em exercício
LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria�va
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP
CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus
RICARDO LUIZ MONTEIRO FRANCISCO
Secretário da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
MÁRCIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social
EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Estado da Produção Rural
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CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas
EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA
Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas
ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
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LEI Nº 5.174

DOE ED. Nº 34.243

Dispõe sobre a transparência nos contratos emergenciais ﬁrmados pela Administração
Pública Estadual.
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LEI N.° 5.174, DE 08 DE MAIO DE 2020
DISPÕE sobre a transparência nos contratos emergenciais ﬁrmados pela Administração Pública Estadual, em
razão da situação de calamidade pública, decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19), no âmbito do
Estado do Amazonas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
LEI:
Art. 1.° A Administração Pública Estadual deverá publicar, no sí�o eletrônico da transparência, a relação de todos os
contratos que forem ﬁrmados em caráter emergencial, decorrentes do período de calamidade pública,
causado pela pandemia do COVID-19.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei também se aplica a todos os contratos ﬁrmados pela Administração
Pública Estadual cujo objeto seja prevenir e combater o avanço da pandemia de COVID-19 ou de amenizar
suas consequências no âmbito do Estado do Amazonas.
Art. 2.° A publicação deverá conter os seguintes dados:
I - nome e CNPJ/CPF das partes contratadas;
II - mo�vação e jus�ﬁca�va do contrato emergencial;
III - valor do contrato;
IV - tempo de vigência do contrato.
Art. 3.° A divulgação mencionada no art. 1.° desta Lei deverá ser feita mensalmente.
Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 08 de maio de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
OTÁVIO DE SOUZA GOMES
Controlador-Geral do Estado do Amazonas
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
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DECRETO Nº 42.278
Prorroga os prazos de suspensão que especiﬁca até o dia 13 de maio de
2020 e dá outras providências.
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DECRETO N.° 42.278, DE 13 DE MAIO DE 2020
PRORROGA os prazos de suspensão que especiﬁca, até o dia 31 de maio de 2020, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício da competência que lhe confere o ar�go 54, IV, da
Cons�tuição Estadual, e
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfedera�vo de promoção e defesa da
saúde pública, estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, que "DISPÕE sobre a decretação
de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, em razão da disseminação do novo
coronavírus (2019-nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.";
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.° 42.100, de 23 de março de 2020, que "DECLARA Estado de Calamidade Pública, para os ﬁns do artigo 65 da Lei Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000, em razão
da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas ﬁnanças públicas do Estado do Amazonas";
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Assembleia Legisla�va do Estado do Amazonas, através do Decreto
Legisla�vo n.° 898, de 31 de março de 2020, da ocorrência do estado de calamidade pública no Estado do
Amazonas;
CONSIDERANDO que o ar�go 2.° do Decreto n.° 42.101, de 23 de março de 2020, suspendeu, pelo prazo de
15 (quinze) dias, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e
des�nados à recreação e lazer;
CONSIDERANDO que o Decreto n.° 42.106, de 24 de março de 2020, enumerou os estabelecimentos comerciais e serviços essenciais, sem suspensão de funcionamento;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 42.158, de 04 de abril de 2020, que suspendeu, por 15 (quinze) dias, o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados),
vans e similares, taxis e transporte por aplica�vo, inclusive os compar�lhados e os �po lotação;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 42.165, de 06 de abril de 2020, que prorrogou, por 15 (quinze) dias, a
suspensão de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem
como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 42.216, de 20 de abril de 2020, que prorrogou, até 30 de abril de 2020, a
suspensão de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais, bem
como dos estabelecimentos des�nados à recreação e lazer;
CONSIDERANDO que o Decreto n.° 42.247, de 30 de abril de 2020, prorrogou os prazos de suspensão das
a�vidades nele especiﬁcadas, até 13 de maio de 2020;
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CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de a�vidades, a ﬁm de evitar a circulação e a
aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo Coronavírus,
DECRETA:
Art. 1.° Em virtude da necessidade de dar con�nuidade à adoção de medidas, a ﬁm de evitar a circulação e aglomeração de pessoas, ﬁca prorrogada, até 31 de maio de 2020, a suspensão do funcionamento de todos os
estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e des�nados à recreação e lazer.
Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar, exclusivamente, para entregas em
domicílio ou como ponto de coleta.
Art. 2.° Excetuam-se da suspensão, prorrogada no ar�go 1.° deste Decreto, os estabelecimentos que se des�nem ao
abastecimento alimentar e farmacológico da população, tais como padarias, supermercados, drogarias e
farmácias, bem como os estabelecimentos comerciais e serviços essenciais a seguir especiﬁcados:
I - de alimentação, bebidas, gás de cozinha, bancos, coopera�vas de crédito e loteria:
a) Supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimen�cio;
b) Padarias, exclusivamente para venda de produtos;
c) Restaurantes na modalidade delivery;
d) Distribuidora de água mineral e gás de cozinha;
e) Estabelecimentos que comercializem alimentos e medicamentos des�nados a animais; e
f) Agências bancárias e loterias u�lizando o protocolo de segurança visando evitar a aglomeração de pessoas
na área interna e externa do estabelecimento.
II - da saúde:
a) Serviços que tratem em caráter con�nuado pacientes oncológicos, cardiovasculares, renais, diabé�cos,
obstétricas e pediátricos;
b) Prestação de serviços de assistências à saúde com serviços médicos ambulatoriais, visando a diminuição
da sobrecarga da rede pública e privada;
c) Serviços de vacinação;
d) Serviço de urgência de assistência à saúde dos animais;
e) Serviços odontológicos de urgência
III - prestadores de serviços de transporte público, incluídos os motoristas de aplica�vo e os taxistas, exceto
os que fazem transporte intermunicipal e interestadual, nos termos do ar�go 7.° deste Decreto;
IV - estabelecimentos que comercializam peças automo�vas, materiais elétricos e de construção, exclusivamente por delivery ou drive-thru, observados os casos emergenciais;
V - postos de combus�veis, limitando-se as lojas de conveniência à venda rápida de produtos;
VI - prestadores de serviços de manutenção de rede elétrica e abastecimento de água, tais como: bombeiros
hidráulicos, eletricistas, eletricistas mecânicos;
VII - oﬁcinas mecânicas;
VIII - lavanderias;
IX - serviços notariais e de registros necessários ao exercício da cidadania, à circulação da propriedade, à
obtenção da recuperação de créditos dentre outros direitos similares, indispensáveis à comunidade e ao
funcionamento de a�vidades econômicas essenciais, conforme descrito neste Decreto;
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X - escritórios de advocacia;
XI - lojas de tecidos e armarinhos.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que se enquadram nas alíneas a, b e d do inciso I do caput deste ar�go
atenderão, preferencialmente, na modalidade delivery, a ﬁm de evitar aglomeração de pessoas dentro do
estabelecimento comercial.
Art. 3°. Além do disposto no ar�go anterior, entende-se por serviços essenciais os serviços de abastecimento de
água, gás, energia, telefonia e internet.
Art. 4.° Observadas suas peculiaridades, os estabelecimentos de que tratam os ar�gos 2.° e 3.° deste Decreto,
deverão, necessariamente, atender às normas de prevenção e combate ao Coronavírus, a ﬁm de que seja
minimizado o risco de disseminação da pandemia.
Art. 5.° Os shopping centers da cidade de Manaus poderão estabelecer pontos de coleta de compras eletrônicas em
seus estacionamentos, em formato de guichês, nunca superiores a dois metros quadrados de área, para que
funcionem em regime drive-thru, desde que atendidas as seguintes obrigações:
I - os pontos de coleta deverão funcionar com somente um vendedor por vez, devidamente equipado com
luvas e máscaras, e cada shopping poderá ter até 20 guichês, os quais podem ser compar�lhados entre os
vendedores em horário previamente estabelecido pela administração do Shopping;
II - os shopping centers deverão garan�r sistema de funcionamento para que a efe�va compra e pagamento
pelo produto, entrada e saída do consumidor, não ultrapasse 15 minutos e o consumidor não desembarque
do veículo;
III - os pontos de coleta não poderão ter exposição, estocagem ou armazenamento de produtos, nem ofertas
de outros itens, além dos previamente ajustados pelos consumidores e deverão contar com dispensação de
álcool e ser higienizados após cada uso.
Art. 6.° Os prestadores de serviços autônomos, bem como os estabelecimentos comerciais que assim desejarem,
poderão, garan�das as normas de segurança, prevenção e combate ao coronavírus, fazer atendimentos nas
modalidades delivery e drive-thru.
Art. 7.° Fica prorrogada, até 31 de maio de 2020, a suspensão do transporte intermunicipal e interestadual terrestre
de pessoas em ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e similares, táxis e transporte por aplica�vo,
inclusive os compar�lhados e os �po lotação, estabelecida pelo Decreto n.° 42.158, de 04 de abril de 2020.
Art. 8.° Fica prorrogada, até 31 de maio de 2020, a suspensão das aulas, em todo território do Estado do Amazonas,
no âmbito da rede pública estadual de ensino, integrada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto,
bem como pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, pela Universidade do Estado do Amazonas e
pela Fundação Aberta da Terceira Idade.
Parágrafo único. Fica recomendado às ins�tuições da rede privada de ensino que prorroguem a suspensão
de suas a�vidades, pelo prazo estabelecido no caput deste ar�go.
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Art. 9.° Fica prorrogada, até 31 de maio de 2020, a suspensão das seguintes a�vidades, elencadas no ar�go 1.° do
Decreto n.° 42.145, de 31 de março de 2020, no âmbito do Estado do Amazonas:
I - a realização de eventos promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída a programação dos equipamentos culturais públicos, prevista na alínea "a" do inciso I do ar�go 2.° do
Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020;
II - a visitação a presídios e a centros de detenção para menores, prevista na alínea "c" do inciso I do ar�go
2.° do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020; e
III - a par�cipação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais, interestaduais ou
intermunicipais, prevista na alínea
"d" do inciso I do ar�go 2.° do Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020, e no ar�go 3.° do Decreto n.°
42.063, de 17 de março de 2020;
IV - os eventos e a�vidades, com a presença de público acima de 10 (dez) pessoas, ainda que previamente
autorizados, tais como eventos despor�vos, circos, shows, salões de festas, casas de festas, feiras, eventos
cien�ﬁcos, passeatas e aﬁns, prevista no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.063, de 17 de março de 2020;
V - os atendimentos presenciais, no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta do
Poder Execu�vo Estadual, ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência,
bem como toda e qualquer reunião presencial, prevista no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.085, de 18 de março
de 2020;
VI - as a�vidades de todas as academias e centros de ginás�ca, bem como outros estabelecimentos
similares, prevista no inciso II do ar�go 1.° do Decreto n.° 42.087, de 19 de março de 2020;
VII - o serviço de transporte ﬂuvial de passageiros, na forma prevista no inciso III do ar�go 1.° do Decreto n.°
42.087, de 19 de março de 2020;
VIII - os serviços de transporte rodoviário, conforme previsto no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.098, de 20 de
março de 2020;
IX - o atendimento ao público em geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação
e similares, na forma prevista no ar�go 1.° do Decreto n.° 42.099, de 21 de março de 2020.
Art. 10.o Fica prorrogada, até 31 de maio de 2020, a suspensão dos prazos administra�vos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Execu�vo Estadual, na forma do Decreto n.° 42.105, de 24 de
março de 2020.
Art. 11.o Ficam man�das, até ulterior deliberação, a suspensão das seguintes a�vidades:
I - visitação a pacientes internados com COVID-19, prevista no Decreto n.° 42.061, de 16 de março de 2020;
II - funcionamento de todas as boates, casas de shows, casas de eventos e de recepções, salões de festas,
inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos similares, prevista no Decreto n.° 42.099,
de 21 de março de 2020;
III - funcionamento de todas as igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares,
prevista no Decreto n.° 42.099, de 21 de março de 2020;
IV - funcionamento dos órgãos e en�dades da Administração Direta e Indireta, que ocorrerá por meio de
home oﬃce, ressalvados os serviços essenciais, previsto no Decreto n.° 42.101, de 23 de março de 2020;
V - recadastramento dos servidores a�vos e ina�vos, prevista no Decreto n.° 42.101, de 23 de março de 2020.
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Art. 12.° Fica determinado, no âmbito do Estado do Amazonas, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial,
preferencialmente de uso não proﬁssional, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de
uso comum da população.
Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste ar�go, se aplica o uso de máscaras aos colaboradores
e clientes, para acesso e permanência em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços,
nas modalidades presencial e delivery ou drive-thru, autorizados a manter atendimento ao público, inclusive
as ins�tuições bancárias.
Art. 13.° Fica determinado às Indústrias do Polo Industrial de Manaus que adotem as recomendações da autoridade
sanitária quanto às medidas de contenção da disseminação do vírus.
Art. 14.° Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, os órgãos do Sistema Estadual de Segurança
Pública, bem como aqueles responsáveis pela ﬁscalização dos serviços públicos, ﬁcam autorizados a aplicar
sanções previstas em lei, rela�vas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador
e/ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, bem como, de maneira progressiva, as
seguintes penalidades, nos termos do ar�go 268 do Código Penal:
I - advertência;
II - multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada
reincidência;
III - embargo e/ou interdição de estabelecimentos.
Parágrafo único. As autoridades públicas estaduais e cidadãos, que �verem ciência do descumprimento das
normas deste Decreto, deverão comunicar o fato à Polícia Civil, que adotará as medidas de inves�gação
criminal cabíveis, bem como de aplicação das penalidades.
Art. 15.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de maio de 2020.
WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
ALEX DEL GIGLIO
Secretário de Estado da Fazenda
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão
SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ
Secretária de Estado de Saúde
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LUIS FABIAN PEREIRA BARBOSA
Secretário de Estado de Educação e Desporto, em exercício
MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria�va
CAROLINE DA SILVA BRAZ
Secretária de Estado de Jus�ça, Direitos Humanos e Cidadania
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
CEL QOPM RR LOUISMAR DE MATOS BONATES
Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas
EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA
Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas
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