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ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT 

PREFEITURA DE TABATINGA 
 

PORTARIA INTERMUNICIPAL DE AUTORIZAÇÃO, REGRAS E CUIDADOS 

PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE OS MUNICÍPIO DE 

TABATINGA E BENJAMIN CONSTANT. 

 

 

Os Excelentíssimos Senhores Prefeitos dos Municípios de Benjamin Constant e 

Tabatinga, no uso de suas atribuições legais e constitucionais vigentes e; 

                                                                   

CONSIDERANDO a Resolução nº 03 de 31 de março de 2020 do Conselho 

Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos - CERCON, com destaque para os 

§1º, §2º e §3º do artigo 1º; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 255 de 22 de maio de 2020, dos Ministérios da 

Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura, da Saúde e Chefia de Gabinete do Presidente 

da República;  

CONSIDERANDO os Decretos nº 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 ginasticas e similares, e do 

transporte fluvial de passageiros em embarcações, à exceção dos casos de emergência e 

urgência, na forma que especifica”. 

CONSIDERANDO a relação simbiótica entre os municípios de Benjamin Constant 

e Tabatinga, em que um precisa do outro, seja por serviços, seja por produtos e gêneros 

alimentícios, e que o longo período de restrições os municípios, começam a afetar o 

abastecimento de ambos; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal de Benjamin Constant de nº 

085 de 31 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração da Fundação de Vigilância em Saúde do 

Amazonas (FVS) que RECONHECEU a transmissão comunitária do Coronavírus (COVID – 

19) no Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO a centralidade da supremacia do interesse público no 

ordenamento jurídico e a excepcionalidade causada pela emergência em saúde pública 

decorrente do coronavírus; 



  

Rua Frei Ludovico, 750 – Coimbra – CEP: 69.630-000 – Fone/Fax: (97) 3415-5288 – Benjamin Constant – AM 

Avenida da Amizade, 1770 - Centro – CEP: 69.640 – 000 - Tabatinga/AM        

Página 2 de 4 

 

 

ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT 

PREFEITURA DE TABATINGA 
 

CONSIDERANDO a flexibilização de alguns serviços é medida necessária, os 

cuidados devem ser mantidos e redobrados; 

CONSIDERANDO a percepção de redução dos casos de contaminação nos 

municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, conforme os boletins diários informativos dos 

municípios;  

CONSIDERANDO o Protocolo Padrão de Enfrentamento ao Coronavirus (COVID-

19) para cumprimento das Associações de Transporte Fluvial Passageiros entre os Municípios 

de Benjamin Constant. 

 

RESOLVEM: 

Art. 1º autorizar as associações de transporte de passageiros dos municípios de Benjamin 

Constant e Tabatinga, que voltem ofertar o serviço, desde que cumpridos os seguintes 

requisitos: 

I – cada embarcação poderá realizar viagem com o número de máximo de 10 (dez) 

pessoas, já incluso o comandante, sendo 2 (dois) passageiros por banco; 

II – os passageiros autorizados a embarcar devem ter entre 5 (cinco) e 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade; 

III – os responsáveis pelas crianças menores de 05 (cinco) anos de idade, bem como 

os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, devem procurar a Secretaria de Saúde, para 

solicitação fundamentada e conforme o caso concreto, autorização pelo Secretário;   

IV – negar transporte ao passageiro que não faça uso de máscara; 

V – negar transporte a estrangeiros de qualquer nacionalidade, em conformidade com 

a portaria nº 255 de 22 de maio de 2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da 

Infraestrutura, da Saúde e Chefia de Gabinete do Presidente da República;  

VI – manter filas controladas por marcação, de forma a garantir o espaçamento 

mínimo de 1,5 m por pessoa; 

VII– disponibilizar detergente nas estações de lavagem de mãos ou álcool em gel; 

VIII – fornecer os equipamentos necessários para proteção (protetor facial, máscaras, 

luvas, entre outros) para os seus funcionários e colaboradores; 

IX – distribuir bilhetes de passagens descartáveis, de forma a evitar o uso de bilhetes 

de madeira, pois, este pode transmitir o vírus a ser combatido; 
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X – sempre no início ou final do expediente, o ambiente de trabalho deve ser 

sanitarizado e removido todo e qualquer material que possa servir como condutor do vírus; 

XI – manter expostos todos os avisos e informações dos protocolos e cuidados para a 

prevenção ao coranavirus (COVID-19). 

Parágrafo Único. embarque de tripulantes ou passageiros sintomáticos fica proibido. 

Art. 2º O descumprimento das medidas acima disciplinadas nesta Portaria implicará: 

I – Multa administrativa de 10 (dez) a 100 (cem) UFM’s do município que constatar 

irregularidade, sem prejuízo da responsabilização civil, administrativa e penal do agente 

infrator; 

II – retorno imediato da embarcação para averiguação do cumprimento desta 

portaria; 

III – suspensão do serviço de transporte de passageiros; 

Parágrafo Único. a multa administrativa, prevista neste artigo, poderá ser aplicada 

isolada ou cumulativamente com as demais penalidades de que tratam os incisos II e III deste 

artigo, e em sua aplicação será considerado o princípio da proporcionalidade entre a gravidade 

da infração e a intensidade da penalidade. 

Art. 3º Esta Portaria tem vigência temporária vinculada as medidas excepcionais de 

enfrentamento ao COVID-19. 

Art. 4º Os casos omissos serão decididos pelos órgãos auxiliares para o enfrentamento e 

combate ao covid-19 dos municípios.  

Art. 5º Esta Portaria Intermunicipal entra em vigor na data de sua aprovação pelos órgãos 

auxiliares de enfrentamento e combate ao covid-19 dos municípios de Benjamin Constant e 

Tabatinga, e visto pelos M.D prefeitos dos municípios envolvidos.  

 

Benjamin Constant, 05 de junho de 2020. 

 

 

      DAVID NUNES BEMERGUY                                   SAUL NUNES BEMERGUY 

PREFEITO DE BENJAMIN CONSTANT                            PREFEITO DE TABATINGA 
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RAIMUNDO COELHO DE OLIVEIRA                        ANA NETA DO NASCIMENTO 

Secretário Executivo de Saúde – SEMSA/BC                Secretaria Interina Municipal de Saúde - TBT 

 

 

 

 

MOÍSES SOLIMÕES PAIVA PINHEIRO                   DARCINEY DA SILVA OBANDO 

     Coordenador da Vigilância Sanitária – BC                 Coordenador da Vigilância Sanitária – TBT 

 

 

 

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO SERVIÇO DE PORTARIA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT E DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TABATINGA, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO 

DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA DE CADA MUNICÍPIO. 
 

 

 

______________________________________________ 

SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ SALES 

Secretária Municipal de Planejamento e Administração de Benjamin Constant 

 

 

 

______________________________________________ 

BISMARK JUNIOR MARTINS SALES  

Secretário Municipal de Administração de Tabatinga 

 


