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MOÇÃO Nº 007 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração pelo Senador RODRIGO PACHECO, parabenizando 
por assumir a presidência do Senado Federal. 

Neste momento congratulo-me com o senador Rodrigo Pacheco 
pela sua eleição à presidência do Senado da República, desejando-lhe 
todo o sucesso, todo êxito, e lembrando a Vossa Excelência, o dever de 
conduzir a Egrégia Casa com equilíbrio, altivez e independência em 
favor do Brasil.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração pelo Se-
nador RODRIGO PACHECO, parabenizando por assumir a presidên-
cia do Senado Federal.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 008 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração pelo Deputado ARTHUR LIRA, parabenizando por 
assumir a presidência da Câmara dos Deputados. 

Neste momento congratulo-me com o Deputado Arthur Lira 
pela sua eleição à presidência da Câmara dos Deputados, desejando-lhe 
todo o sucesso, todo êxito, e lembrando a Vossa Excelência, o dever de 
conduzir a Egrégia Casa com equilíbrio, altivez e independência em 
favor do Brasil.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração pelo De-
putado ARTHUR LIRA, parabenizando por assumir a presidência da 
Câmara dos Deputados.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 021 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 

(Art. 132 parágrafo único), requeiro a Vossa Excelência que sejam de-
sarquivados os projetos de lei n° 282/2020 E 362/2017 de minha auto-
ria.   

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 02 de FEVEREIRO de 2021. - ADRIA-
NIO – Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO N° 022 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
artigo 134, VI, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Ple-
nário, seja determinado a tramitação em regime de urgência o Projeto 
de Lei Ordinária de número 360/2020, proposto por mim no dia 9 de 
dezembro de 2020, que altera dispositivo da Lei n.º 11.270/2020, para 
dispor sobre suspensão dos prazos relativos aos concursos públicos rea-
lizados no âmbito do Estado do Maranhão, em razão da pandemia da 
COVID-19 (Novo Coronavirus) e das limitações de admissão e contra-
tação de pessoal estabelecidas pela LC nº 173/2020.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de feve-
reiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 023 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO 
ESTADO, FLÁVIO DINO, ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, Sr. JEFFERSON 
PORTELA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILI-
TAR DO ESTADO DO MARANHÃO, CEL. PEDRTO RIBEIRO, 
solicitando informações referentes ao quantitativo atualizado de viatu-
ras em funcionamento, bem como suas respectivas lotações e localiza-
ções dos batalhões em quais se encontram, viaturas em manutenção e 
sucatas disponíveis na Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 03 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 024 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regi-
me de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão 
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de 
Lei nº 009/2021, de minha autoria, que determina às concessionárias de 
serviços públicos de água e energia elétrica a expedir notificação prévia 
acompanhada de aviso de recebimento (AR) comunicando a realização 
de inspeção no medidor e instalações do consumidor em todo o Estado 
do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 03 de fevereiro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

INDICAÇÃO Nº 124 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 125 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-

de;
IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
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taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 126 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Jose-
nilda Cunha Rodrigues, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
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X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 127 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 

a dignidade humana.         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
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(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 128 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando observar ao disposto na Por-
taria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 129 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
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e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 130 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Se-
nhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando observar ao disposto 
na Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
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ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:

a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 
contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e

b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 
contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;

VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 
sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
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Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 131/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix Ro-
drigues dos Santos, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
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III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 132 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, Senhor 
Fernando Oliveira da Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021.

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nossistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.
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Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 

no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 133 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora Maria 

Edina Alves Fontes, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;
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IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 

Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 134 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e
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Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-

nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e

X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 135 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando observar ao disposto na Porta-
ria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
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a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 

(CADSUS).
§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 

Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 136 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
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Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 137 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro, depois de ouvida a Mesa, que seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado 
do Maranhão para que sejam adotadas medidas no sentido de viabilizar 
a iluminação da MA 014, no perímetro da cidade de Viana, nas proximi-
dades do Hospital Regional Dr. Antonio Hadade, haja vista ser uma rota 
essencial de trafegabilidade para pedestres, motociclistas, motoristas e 
transeuntes, pacientes e profissionais da saúde, evitando, com isso, a 
reiteração de acidentes e proporcionando mais segurança para todos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - MICAL DAMASCENO - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 138 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR, 
SENHOR FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON PORTELA, 
SOLICITANDO QUE APRECIE A POSSIBILIDADE DE IM-
PLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA HABITACIONAL PARA 
VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRÓPRIO PELOS 
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO.

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de  ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao ilustre Governador Flávio Dino 
solicitando que determine a implantação de um Programa Habitacional, 
a nível de Estado, com o objetivo de viabilizar a moradia digna aos po-

liciais militares e seus familiares a fim  de diminuir a déficit habitacio-
nal sofrido pelos agentes de segurança, de forma que o Estado ofereça 
condições e meios de acesso a casa própria aos que prestam relevantes 
serviços no sistema de segurança pública, garantindo o direito de ir e 
vir do cidadão. Ademais, é preciso garantir que esses trabalhadores, que 
arriscam suas vidas diariamente, residam em locais com o mínimo de 
dignidade e proteção. 

A proposta em questão já é realidade em muitos Estados, a exem-
plo do Pará, Mato Grosso e recentemente, no Estado do Piauí. 

Ante o exposto, justifica-se a presente a solicitação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 

de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 139 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Estado 
da Saúde, CARLOS EDUARDO LULA, solicitando que apreciem a 
possibilidade de INCLUIR OS PROFESSORES E OS AGENTES 
DE SEGURANÇA PÚBLICA NO GRUPO PRIORITÁRIO DE 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Em meio à pandemia,os agentes de segurança pública tem con-
tato direto com dezenas de pessoas diariamente. São expostos, assim, 
a todo tipo de aglomeração, vez que agem buscando sempre evitar tais 
momentos que favorecem o vírus. Em razão disso, é essencial que tais 
agentes sejam inclusos no grupo prioritário da vacinação.

Os professores, por sua vez, passarão a ser expostos a grupos de 
pessoas, com a volta às aulas que se aproxima. Sendo, portanto, medida 
de justiça incluí-los também no grupo prioritário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de fevereiro de 
2021. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 140 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luis, o Sr. Eduardo Braide; e ao Secretá-
rio de Saúde de São Luis, o Sr. Joel Nunes Junior, solicitando que tão 
logo chegue um novo lote de vacinas, estas possam ser disponibilizadas 
aos motoristas e cobradores de transporte público, tendo em vista que já 
se encontram no grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde e 
realizam serviço essencial à sociedade, que mesmo durante o lockdown 
não foi suspenso.

A necessidade de vacinação do referido grupo com celeridade 
se deve, ainda, ao fato de que a atividade em si acarreta contato direto 
com milhares de pessoas por dia, colocando em risco os trabalhadores e 
usuários do transporte público.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de fevereiro de 
2021 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 141 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
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rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 142 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton Pi-
nheiro Calvet Filho, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 

ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
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VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 143 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-

dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 
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sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.

Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 
sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 144 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
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tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;

V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 145 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 146 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
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biana Rodrigues Mendes, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
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Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 147 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora 
Valéria Moreira Castro, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 

população em tempo oportuno; e
Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-

nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
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IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 148 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando observar ao disposto na Por-
taria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 

dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
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cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 149 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 150 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
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e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 151 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-



  32       SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:

a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 
contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e

b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 
contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;

VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 
sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
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Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 152 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
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III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 153 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando observar ao disposto na Por-
taria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.
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Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 

no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 154 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José Martilho 

dos Santos Barros, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;
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IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 

Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 155 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
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população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;

IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 156 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
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dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 157 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo 
Nonato Abraão Baquil, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
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IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 158 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 

e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
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II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 159 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor André 
Pereira da Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 

para combate a Covid-19.
Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 

para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 
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contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e

b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 
contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;

VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 
sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 

disposto nesta Portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 160 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton Teixei-
ra Neves, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
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Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-

mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;

III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 161 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 162 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
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Cavalcanti, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
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Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 163 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando Por-
tela Teles Pessoa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 

população em tempo oportuno; e
Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-

nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
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IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 164 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gentil 
Pereira Rosa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 

dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
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cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 165 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando observar ao disposto na Porta-
ria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 166 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
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e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 167 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
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ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:

a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 
contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e

b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 
contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;

VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 
sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
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Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 168 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Gabriel 
Amorim Cuba, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
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III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 169 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando observar ao dispos-
to na Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.
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Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 

no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 170 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 

Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando observar ao 
disposto na Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;
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IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 

ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;
V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 

Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 171 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
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população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;

IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 172 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio Bor-
ba Lima, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021   57
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 

cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 173 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
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IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 174 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando observar ao disposto na Porta-
ria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 

e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
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II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 175 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, Senhor 
Joedson Almeida dos Santos, solicitando observar ao disposto na Porta-
ria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-

ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
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a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 176 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor José 
Soares de Lima, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
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Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-

mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;

III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 177 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 178 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 



  64       SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA64
Prazeres Rodrigues, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
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Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 179 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando observar ao disposto na Por-
taria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
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X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 180 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 

a dignidade humana. 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
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(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 181 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria Dul-
cilene Pontes Cordeiro, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 182 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
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que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 183 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
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de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021   71
Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 

pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 184 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-

NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
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Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 185 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 

a dignidade humana.         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
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(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 186 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 187 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
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que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 188 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro, Senhor João Luciano 
Silva Soares, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
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de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021   77
Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 

pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 189 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-

NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
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Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 190 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 

a dignidade humana.         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
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(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 191 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 192 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
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que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 193 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor 
Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
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de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.
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Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 

pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 194 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-

NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
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Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 195 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando observar ao dis-
posto na Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 

a dignidade humana.         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
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(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 196 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:
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I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 

a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e

IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 197 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
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que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-
bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 

sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);
II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 
pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 198 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

A norma aduz acerca da obrigatoriedade de informar aplicação 
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de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-
vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana.         

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA GM/MS Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2021

Institui a obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas con-
tra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, 
e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 19 da Medida Provisória nº 
1.026, de 6 de janeiro de 2021;

Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-
quadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com 
a velocidade da mudança no cenário epidemiológico e o potencial es-
gotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde, e de articular 
ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância, 
a fim de potencializar ações e responder às necessidades de saúde da 
população em tempo oportuno; e

Considerando a pactuação realizada entre representantes do Mi-
nistério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CO-
NASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CO-
NASEMS, resolve:

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
ção disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.

Art. 2º Compete aos serviços de vacinação, observadas as orien-
tações do Ministério da Saúde:

I - registrar as informações referentes às vacinas aplicadas contra 
a Covid-19, no cartão de vacinação do cidadão e nos sistemas de infor-
mação definidos pelo Ministério da Saúde;

II - manter no serviço, acessíveis à autoridade sanitária, docu-
mentos que comprovem a origem das vacinas utilizadas contra a Co-
vid-19;

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 
(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

IV - investigar incidentes e falhas em seus processos que podem 
ter contribuído para a ocorrência de erros de vacinação;

V - registrar as vacinas contra a COVID-19 adquiridas ou rece-

bidas, com a identificação dos lotes e laboratórios, por meio de sistema 
do Ministério da Saúde;

VI - para os serviços de vacinação públicos:
a) controlar e registrar os estoques e a distribuição de vacinas 

contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde; e
b) registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas 

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
VII - manter atualizados os dados do serviço de vacinação no 

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
(CNES); e

VIII - manter atualizados os dados cadastrais de residência do 
cidadão vacinado no Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS 
(CADSUS).

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 
Saúde de que tratam os incisos I, III, V e VI do caput deverão ser 
realizados diariamente e de forma individualizada, nos termos do art. 
15 da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021.

§ 2º Na hipótese de alimentação off-line, será respeitado o prazo 
de quarenta e oito horas para registro e notificação nos sistemas do 
Ministério da Saúde.

Art. 3º No registro da vacinação contra COVID-19 do cidadão 
no sistema de informação, deverão constar as seguintes informações 
mínimas:

I - dados do vacinado (número do Cadastro de Pessoa Física - 
CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, nome completo do vacinado, 
sexo, data de nascimento e nome da mãe do vacinado);

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
IX - CPF do vacinador; e
X - CNES do serviço de vacinação.
Art. 4º No cartão de vacinação, deverá constar, de forma legível, 

as seguintes informações mínimas sobre a aplicação de vacinas contra 
a COVID-19: 

I - dados do vacinado (nome completo, documento de identifica-
ção e data de nascimento);

II - nome da vacina;
III - dose aplicada;
IV - data da vacinação;
V - número do lote da vacina;
VI - nome do fabricante;
VII - identificação do serviço de vacinação;
VIII - identificação do vacinador; e
IX - data da próxima dose, quando aplicável.
Art. 5º Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam 

sistemas de informação próprios ou de terceiros poderão fazer a transfe-
rência dos dados de vacinação contra a COVID-19 para a base nacional 
de imunização, por meio do Portal de Serviços da Rede Nacional de Da-
dos em Saúde - RNDS, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 
ser feita por meio do cartão de vacinação, nos termos do art. 390 da Por-
taria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, ou do 
Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo serviço de vacinação 
ou pelo próprio cidadão, via aplicativo Conecte SUS disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.
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Art. 7º O cumprimento do disposto nesta Portaria será fiscalizado 

pelos órgãos de controle interno e externo competentes, de acordo com 
a legislação aplicável. 

Art. 8º A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde poderá emitir normas, instruções e orientações para execução do 
disposto nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 199 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor 
Flávio Dino, e a Excelentíssima Diretora Geral do DETRAN, Senho-
ra Larissa Abdalla Britto, solicitando a implantação de UMA BANCA 
EXAMINADORA FIXA, na cidade de Caxias. 

Tal solicitação se dá pela premente necessidade em que as au-
toescolas de Caxias se encontram, para realizar seus exames práticos. 
Ocorre que, a demanda de exames na cidade de Caxias é bastante sig-
nificativa, e a implantação da Banca Examinadora Fixa facilitará para 
que as autoescolas possam otimizar seus atendimentos no município.

Além destes fatos, é válido ressaltar que Caxias é uma das cida-
des mais populosas do Estado, tendo assim um número de atendimentos 
elevados nas autoescolas e, ao atender este pleito, além de otimizar o 
atendimento do Município, a banca fixa reduzirá os custos com diárias 
e locomoção dos examinadores. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2021. - Dra. Cleide Coutinho - Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°  192 /2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais;

Institui Comissão de Juristas para 
elaborar propostas de atualização e con-
solidação do Código de Proteção do Meio 
Ambiente e da legislação ambiental do 
Estado do Maranhão.

CONSIDERANDO que, segundo o art. 225 da Constituição Fe-
deral, e o art. 239 da Constituição do Estado do Maranhão, todos tem 
direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado essen-
cial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO a importância da regulamentação dos precei-

tos constitucionais ambientais a nível estadual, o que se dá por meio do 
Código de Proteção do Meio Ambiente e demais leis esparsas; 

CONSIDERANDO que a regulamentação da matéria em epígra-
fe remonta à Lei Estadual n.º 5.405, de 8 de abril de 1992, encontrando-
-se sem as devidas atualizações ao longo do tempo;

CONSIDERANDO as conclusões do II Seminário Estadual de 
Educação Ambiental em evento virtual realizado a partir da Procurado-
ria Geral de Justiça do Maranhão, em outubro de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização e consolidação 
de leis ambientais em torno de um novo e moderno Código de Proteção 
do Meio Ambiente para assegurar maior eficiência e eficácia no contro-
le, promoção e defesa das questões ambientais em benefício do povo 
maranhense;

RESOLVE
Art. 1º. Instituir Comissão de Juristas com a finalidade de elabo-

rar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, propostas de aperfeiçoamen-
to, atualização e consolidação do Código de Proteção do Meio Ambien-
te do Estado do Maranhão e da legislação ambiental estadual.

Art. 2º. Convidar  para compor a Comissão de Juristas:
I – Luís Fernando Cabral Barreto Junior, Promotor de Justiça e 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Ur-
banismo e Patrimônio Cultural do MPMA (CAO-UMA), que a presi-
dirá;

II – Rodrigo Maia Rocha, Procurador-Geral do Estado do Ma-
ranhão;

III – Diego Fernando Mendes Rolim, Secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais;

IV – Sálvio Dino de Castro e Costa Junior, Advogado, professor 
universitário e coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental 
do Maranhão – FEEA;

V – Cleones Carvalho Cunha, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Maranhão;

VI – Jorge Rachid Mubárack Maluf, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Maranhão;

VII – Douglas de Melo Martins, Juiz de Direito da Vara de Inte-
resses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís;

VIII – Claudio Rebelo Correia Alencar, Promotor de Justiça de 
Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural da capital;

IX – Carlos Victor Belo de Sousa, Advogado e presidente da 
Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Maranhão;

X – Lorena Saboya Vieira Soares, Advogada e professora uni-
versitária;

XI – Luane Lemos Felício Agostinho, Advogada e gerente de 
Meio Ambiente na Empresa Maranhense de Administração Portuária 
– EMAP;

XII – Isabella Pearce de Carvalho Monteiro, Advogada e profes-
sora universitária;

XIII – Procurador Tarcísio Almeida Araújo, Procurador Geral da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

§ 1º A Comissão escolherá, dentre seus membros, o Relator.
§ 2º A Comissão elaborará, se necessário, minuta de regulamento 

para disciplinar os seus trabalhos, que será posteriormente submetida ao 
conhecimento da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.
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Art. 3º. A participação na Comissão de Juristas não será remu-

nerada a nenhum título, constituindo serviço público de alta relevância 
prestado à Casa Legislativa.

Art. 4º. As despesas logísticas ao funcionamento da Comissão, 
se necessárias, serão custeadas pela Assembleia Legislativa, incluindo 
transporte, hospedagem, organização de eventos, publicações e outras 
similares, observado cronograma previamente aprovado por essa Pre-
sidência.

Art. 5º Este Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, em 05 de fevereiro de 2021

Deputado Othelino Neto 
Presidente   

Deputada Andréa Martins Rezende  
Primeira Secretária 

Deputada Dra. Cleide Coutinho  
Segunda Secretária 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 172/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando SONIA 
VIEIRA REZENDE, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Se-
cretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º 
de fevereiro do ano em curso.

Nº 173/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando DANIEL 
DE BRITO MACHADO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 178/2021, de 02 de fevereiro de 2021, exonerando RAI-
MUNDO SARAIVA DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º fevereiro do ano em curso.

Nº 179/2021, de 02 de fevereiro de 2021, nomeando VIRNA 
MARIA MACEDO REZENDE, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 180/2021, de 03 de fevereiro de 2021, exonerando ROGE-
RIO DA SILVA CANTO COSTA do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e GLEICY KARLLA AMO-
RIM FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secre-
tário Executivo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 181/2021, de 03 de fevereiro de 2021, nomeando LEONAR-
DO VAGNER FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Iso-
lado de Técnico Parlamentar Especial e ISAMARA PESSOA MENE-
SES BACELLAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 

Secretário Executivo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 182/2021, de 03 de fevereiro de 2021, exonerando JOÃO 
VITOR XIMENES DE SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 183/2021, de 03 de fevereiro de 2021, nomeando LUCELI  
FERNANDES MURAD, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 184/2021, de 03 de fevereiro de 2021, nomeando CAMI-
LA PEDROSA CARNEIRO DA SILVA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 185/2021, de 03 de fevereiro de 2021, exonerando ANA 
LUCY QUEIROZ, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técni-
co Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º fevereiro do ano em curso.

Nº 186/2021, de 03 de fevereiro de 2021, exonerando RAI-
MUNDA LIMA GUIMARÃES CALDAS, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 187/2021, de 03 de fevereiro de 2021, nomeando RAIMUN-
DA LIMA GUIMARÃES CALDAS, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 188/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e  tendo em vista a 
solicitação do Quarto Secretário, exonerando DAISE FERNANDA 
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parla-
mentar, RAIANNY SHERLY BORGES CARVALHO, do Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, LUIS 
AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DAS-3 de Secretário Executivo e ROSEANNE MEDEIROS DA 
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de Gabinete, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 189/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e  tendo em vista a 
solicitação do Terceiro Vice-Presidente, exonerando THAYRID GA-
DELHA LOUREIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Assessor Parlamentar, DANIELLE ALVES BATISTA MARTINS, do 
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjun-
to, DANYLLO ADSON SOUZA BARBOSA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e ROBERT GONÇALVES 
DE ARAUJO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Oficial de 
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de feve-
reiro do ano em curso.

Nº 191/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e tendo em vista a 
solicitação do Deputado PAULO NETO (4º Secretário), nomeando 
IRANILCE DE CARVALHO COSTA, para o  Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, BRUNO LOPES 
DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor 
Parlamentar Adjunto, ANA CLAUDIA SANTOS, para o Cargo em 
Comissão Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e GUILHERME 
EMANUEL ALVES PEREIRA BARBOSA, para o Cargo em Comis-
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são Símbolo. DAI-4 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 193/2021, de 04 de fevereiro de 2021, exonerando MARIA 
DE VERANO MELO MARTINS, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º fevereiro do ano em curso.

Nº 194/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando JULIO 
CESAR DE SOUZA MATOS FILHO, para exercer o Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 195/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando FRANCIS-
CO DAS CHAGAS REGO MOREIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 196/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando DEUZE-
NIRA DO NASCIMENTO PEREIRA PAIXÃO, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 197/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando TEREZA 
CRISTINA BRINGEL DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 198/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando MAYRA 
RIBEIRO GUIMARÃES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assistente Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 199/2021, de 04 de fevereiro de 2021, exonerando CON-
CEIÇÃO DE MARIA BUNA MATOS, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 200/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e tendo em vista a so-
licitação do Líder do Bloco Parlamentar Solidariedade e Progressista, 
exonerando DANILO DE BERREDO MARTINS NETO, do Cargo 
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 201/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando DANILO 
DE BERREDO MARTINS NETO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 202/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e tendo em vista a so-
licitação do Líder do Bloco Parlamentar Solidariedade e Progressista, 
nomeando CONCEIÇÃO DE MARIA BUNA MATOS, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal deste Poder,  a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 203/2021, de 04 de fevereiro de 2021, exonerando MA-
THEUS DA SILVEIRA COLACO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder,  a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 204/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando DANIEL 
VIEIRA DE SOUSA COIMBRA, para o Cargo em Comissão, Símbo-

lo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 205/2021, de 04 de fevereiro de 2021, exonerando PLINIO 
ROCHA OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1 de 
Subprocurador Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo 
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 206/2021, de 04 de fevereiro de 2021, nomeando NELIO DA 
SILVA BARROSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 002/2021

O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :
Determinar que o servidor CLAUDECI CECÍLIO CAMPOS, 

matrícula nº 657692, exerça  as atribuições do cargo de Chefe de Ga-
binete da Diretoria Geral, deste Poder, até ulterior deliberação.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LE-

GISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04 de 
fevereiro de 2021.

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral


