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INDICAÇÃO Nº 200 / 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 João Lisboa, Senhor Vilson Soares 
Ferreira 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 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.

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 
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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 201 / 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 Jenipapo dos Vieiras, Senhor Ar-
nobio de Almeida Martins, 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 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.

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;
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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 202 / 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 Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota 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 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:
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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 203 / 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 Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos 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 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-
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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 204 / 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 Itinga do Maranhão, Senhor Lú-
cio Flávio Araújo Oliveira, 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 28de janeiro 
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 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 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 205 / 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 Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, 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 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.

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 
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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 206 / 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 que aprecie a possibilidade 
de DESTINAR PARTE DOS RECURSOS DO FUMACOP, QUE 
ATUALMENTE TOTALIZA R$ 683.372.000,00, PARA INSTI-
TUIR O AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS HIPOSSU-
FICIENTES NO MARANHÃO.

A Lei nº 8.205 de 22 de dezembro de 2004, que institui o Fundo 
Maranhense de Combate à Pobreza, assegura no artigo 14, inciso IV, 
que:

Art. 14 - As ações de combate à pobreza observarão, as seguintes 
diretrizes:

(...)
IV - combate aos mecanismos de geração de pobreza e de desi-

gualdades sociais.
O Decreto nº 24.513 de 04 de setembro de 2008 aprova o Regu-

lamento do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP e 
do Conselho de Políticas de Inclusão Social – CPIS. Tal regulamento 
assegura, em seu artigo 2°, que:

Art. 2º O produto das Receitas do Fundo serão aplicados em pro-
gramas e ações de:

I - nutrição;
II - habitação;
III - educação;
IV - saúde;
V - reforço de renda familiar;
VI - geração de trabalho, emprego e renda;
VII - outros programas de relevante interesse social dirigidos 

para melhoria da qualidade de vida.
Ante o exposto, evidencia-se ser possível a aplicação dos recur-

sos do FUMACOP almejando-se a implantação de auxílio emergencial 
para as famílias hipossuficientes no Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 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 207 / 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 Itapecuru Mirim, Senhor Benedito 
de Jesus Nascimento 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 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-
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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 208 / 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 
expediente ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton 
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino solicitando a 
pavimentação asfáltica da MA 323, trecho que interliga Paulo Ramos 
a Marajá do Sena.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 209 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e ao 
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a pavimentação 
asfáltica e saneamento básico na Rua 08, Residencial Santo Antônio, 
Maracanã, São Luís/MA.
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Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 

2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 210 / 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 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Desportos e Lazer, o Sr. Ricardo Diniz, 
ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o 
Sr. Márcio Jerry, ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, o Sr. 
Rogério Cafeteira e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando serviços de instalação de equipamentos de exercício físico 
ao ar livre na praça localizada na Rua 01, Quadra 1B, Conjunto Planalto 
Pingão, nesta cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 211 / 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 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, solicitando a manutenção da rede elétrica de modo a pro-
porcionar maior iluminação pública na Rua 01, Quadra 1B, Conjunto 
Planalto Pingão, nesta cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 212 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de reforma e reestruturação da praça locali-
zada na Rua 01, Quadra 1B, Conjunto Planalto Pingão, nesta cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 213 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas vias do bairro 
Chácara Itapiracó, São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 214 / 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 Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jeffer-
son Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando a intensificação do policiamento na Avenida Este, Unidade 303, 
na Cidade Operária (próximo do Eco Ponto e do Campo Real), pois, 
segundo relatos dos moradores, os casos de criminalidade aumentaram 
em decorrência da ação de facções criminosas no local.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 215 / 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 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao 
Secretário Municipal de Segurança com Cidadania, o Sr. Marcos 
Affonso, ao Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação e à Se-
cretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Rosângela Bertold, 
solicitando a ação conjunta das secretarias municipais a fim de proceder 
na desapropriação do terreno localizado na Avenida Este, Unidade 203, 
na Cidade Operária, São Luís/MA, bem como na inclusão das famílias 
em cadastros habitacionais, em atenção ao princípio da dignidade da 
pessoa humana.

De acordo com relatos dos moradores da região, já houve desa-
propriação da área, no dia 15 de janeiro de 2021, mas que os invasores 
retornaram ao local, conforme fotos em anexo. Informam, ainda, que os 
assaltos são constantes, causando medo e insegurança na comunidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021   13
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 216 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando serviços de pavimentação asfáltica na Rua dos Lírios, Paraíso das 
Rosas, São José de Ribamar, CEP: 65110-000.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 217 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manuten-
ção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretá-
rio de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Már-
cio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
serviços de pavimentação asfáltica na Rua Alameda do Rosário, bairro 
Jardim Tropical, município de São José de Ribamar, CEP: 65110-000.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 218 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando serviços de pavimentação asfáltica na Avenida do Bosque, bairro 
Jardim Tropical, município de São José de Ribamar, CEP: 65110-000.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 219 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na  Rua 08, 
Quadra 11, Planalto Vinhais (atrás da padaria Buona Massa), São Luís 
- Maranhão / 65071-100, conforme fotos em anexo. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 220 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando serviços de pavimentação asfáltica nas Ruas 06 e 07 do Conjunto 
Itaguará III, adjacente ao Cohatrac, município de São José de Ribamar, 
CEP: 65110-000.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 221 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Cinco, 
Anjo da Guarda, São Luís - Maranhão / 65086-020, conforme fotos em 
anexo. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 222 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços 
de esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica na 1º Travessa do 
Milagre, Fátima, São Luís - Maranhão / 65031-200.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 223 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Estrada Velha 
do Vinhais, Vinhais, São Luís/MA, bem como a construção de uma 
ponte para acesso à comunidade, conforme fotos em anexo. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 224 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e ao 
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a pavimentação 
asfáltica na Rua Mariana, Coroadinho, São Luís - Maranhão / 65041-
216, bem como a análise da viabilidade de construção de uma “boca 
de lobo” para escoamento da água da chuva que se acumula no local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 225 / 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 Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jeffer-
son Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitan-
do a intensificação do policiamento no bairro da Forquilha, São Luís/
MA, pois, segundo relatos dos moradores, os casos de criminalidade 
aumentaram no local causando significativa insegurança.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 226 / 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 Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debela, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Marcio Jerry, ao Governador do Estado do Mara-
nhão, o Sr. Flávio Dino, solicitando que seja realizada a cobertura da 
quadra, localizada na Praça Jackson Lago, no bairro Cohatrac IV, próxi-
mo ao Shopping Passeio, nesta cidade, bem como obras de revitalização 
da praça, em geral, de modo a proporcionar saúde, esporte e lazer à 
comunidade, conforme razões a seguir expostas.

No dia 01 de agosto de 2020, realizamos uma reunião na Praça 
Jackson Lago, localizada no bairro Cohatrac IV, próximo ao Shopping 
Passeio, nesta cidade, tendo como uma das pautas a cobertura da quadra 
da praça, tendo em vista que no período do inverno a comunidade fica 
impossibilitada de utilizá-la em virtude das chuvas.

Ao tempo foi informado pela comunidade que havia um termo 
de ajustamento de conduta entre o Shopping Passeio e a Prefeitura de 
São Luís e que a cobertura da praça seria de responsabilidade do em-
preendimento. 

Em razão disso, fora enviado Ofício nº 197/2020 solicitando in-
formações sobre o alegado. Em reposta, o Shopping Passeio, por meio 
da sua administração, informou que não há qualquer TAC com a Prefei-
tura de São Luís/MA e que, quando da construção do empreendimento, 
realizou serviços de reforma da praça com o intuito de valorização da 
área.

Dirimidas as dúvidas quanto a competência da cobertura da 
quadra, solicitamos, por meio deste, a cobertura da quadra, bem como 
obras de revitalização da praça, em geral, de modo a proporcionar saú-
de, esporte e lazer à comunidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de fevereiro de 
2021. - DUARTE JÚNIOR - 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 227 / 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 o 
cadastro de idosos para vacinação da COVID-19 seja realizada também 
de forma presencial e descentralizada, utilizando as unidades básicas 
de saúde e outros locais disponibilizados pela prefeitura como pontos 
de cadastro. 

A proposição se justifica em razão de nem todos os idosos terem 
acesso à internet ou não saberem como utilizá-la. O cadastro realizado 
por internet mostra-se correto, mas ele não pode ser o único canal dis-
ponível sob pena de retirar dessas pessoas um direito tão importante. 
Com a descentralização do atendimento presencial, o cadastro pode ser 
feito sem aglomeração e em locais próximos às residências dos idosos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 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.

INDICAÇÃO Nº 228 / 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, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, ao Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação de São Luís 
-SEMURH, Senhor Bruno Pereira Trindade Costa, e ao Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís –SEPLAN, 
Senhor Simão Cirineu Dias, solicitando promover levantamentos e 
estudos sociais viáveis para implantação de um Plano Municipal de 
Habitação, com atualização da Lei de Zoneamento e conclusão do Pla-
no Diretor do Município. São Luís é cidade turística cujo patrimônio 
urbanístico merece destaque. As influências francesa, holandesa e por-
tuguesa são fortemente evidenciadas na arquitetura local. No entanto, 
questões sociais veem influenciando o perfil de moradia dos cidadãos 
ludovicenses. Há bairros completamente desabitados lado a lado de pa-
lafitas, ambos em regiões centrais da cidade. A bem da verdade e com 
cunho meramente exemplificativo, o Programa Minha Casa Minha Vida 
priorizou áreas rurais, cujos acessos às políticas públicas básicas são 
precários. De modo que essas ações impensadas e mal planejadas agra-
varam os problemas estruturais em São Luís.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 3de fevereiro de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 229 / 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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira 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 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-
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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 230 / 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 Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, 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 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, 
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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 231 / 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, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, bem como ao Secretário Municipal de Saúde -SEMUS, Senhor 
Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando direcionar ações de 
combate ao novo coronavirus nos bairros que apresentam maiores ín-
dices de óbitos pela doença, a saber: Cidade Operária, Centro, Anjo da 
Guarda, Cohatrac e Primavera Cohatrac. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 3de feverei-
ro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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



  18       TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
INDICAÇÃO Nº 232 / 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 Igarapé Grande, Senhor Erlânio 
Furtado Lula Xavier, 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 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.

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 
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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 233 / 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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, 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 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.

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;
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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 234 / 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 Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro 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 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:
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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 235 / 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 Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, 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 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.
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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 236 / 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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor 
Gilberto Braga Queiroz, 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 28de 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 237 / 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 Coelho Neto, Senhor Bruno José 
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Almeida e 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 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.

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 238 / 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 Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, 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 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.

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 239 / 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 Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, 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 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 
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(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 240 / 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 Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, 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 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 
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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 241 / 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 Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, 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 28de 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 242 / 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-



  30       TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, 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 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.

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 243 / 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 São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, 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 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.

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;
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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 244 / 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 Colinas, Senhora Valmira Miranda 
da Silva Barroso, 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 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021   33
(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 245 / 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 Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre 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-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 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.
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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 246 / 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 Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, 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 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
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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 247 / 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 São Raimundo do Doca Bezer-
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ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, 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 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.

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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021   37
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 248 / 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 São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e 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 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.

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 249 / 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 Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de 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 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 
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(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 250 / 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 Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira 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 aCovid-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.
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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 251 / 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 encami-
nhado ofícioaoExcelentíssimoPrefeitode Cururupu, SenhorAldo Luis 
Borges Lopes, solicitandoobservar 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 dadosdo Mi-
nistério da Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta 
prévia ao sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade 
de vacinação 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 vacinação,essa ainda não é uma realidade. 
Então vê-senecessário iniciativas locais que inibam prática vergonhosa. 
Os critérios técnicos adotadospara definição de prioridadevisam otimi-
zar 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 
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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 252 / 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 São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, 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 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.

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 253 / 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 São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, 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 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.

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 254 / 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 Maranhãozinho, Senhora Ma-
ria Deusa Lima 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 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 
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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 255 / 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 São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, 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 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:
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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 256 / 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 Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato 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 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 
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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 257 / 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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, 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 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.

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 258 / 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 São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando obser-
var 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 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.

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.



  50       TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA50
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 259 / 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 Mata Roma, Senhor Besa-
liel Freitas Albuquerque, 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 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 
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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 260 / 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 São Luís, Senhor Eduardo Sa-
lim Braide, 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 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:
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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 261 / 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 Esperantinópolis, Senhor Aluísio 
Carneiro 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-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 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 
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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 262 / 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 Duque Bacelar, Senhor Francisco 
Flávio Lima Furtado, 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 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.

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 263 / 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 Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes 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 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.

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 264 / 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 São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, 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 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 
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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 265 / 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 São José de Ribamar, Senhor 
Júlio César de Souza Matos, 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 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:
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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 266 / 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 Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, 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 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 
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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 267 / 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 São João dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, 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 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.

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 268 / 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 Feira Nova do Maranhão, Senhora 
Luiza Coutinho 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 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.

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 269 / 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 Estreito, Senhor Leoarren Túlio de 
Sousa 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 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 
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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 270 / 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 São João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de 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 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:



  64       TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA64
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 271 / 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 Grajaú, Senhor Mercial Lima de 
Arruda, 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 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 
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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 272 / 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 Olinda Nova do Maranhão, Se-
nhora Conceição de Maria Cutrim Campos, 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 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.

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 273 / 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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva 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 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.

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 274 / 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 Graça Aranha, Senhor Ubirajara 
Rayol 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 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 
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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 275 / 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 Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso 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 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:
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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 276 / 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 Sambaíba, Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, 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 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 
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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 277 / 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 Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, 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 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.

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 278 / 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 Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa 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 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.

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 279 / 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 Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, 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 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 
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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 280 / 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 Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, 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 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:
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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 281 / 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 Santa Inês, Senhor Luis Feli-
pe Oliveira de 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 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 
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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 282 / 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 Governador Nunes Freire, Senhor 
Josimar Alves de Oliveira, 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 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.

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 283 / 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 Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, 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 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.

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 284 / 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 Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco 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 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 
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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 285 / 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 Governador Newton Belo, Senhor 
Roberto Silva 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 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:
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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 286 / 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 Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira 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 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021   83
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 287 / 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 Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, 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 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.

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 288 / 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 Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, 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 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.

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 289 / 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 Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo 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 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 
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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 290 / 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 Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, 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 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:



  88       TERÇA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2021                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA88
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 291 / 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 Guimarães, Senhor Osvaldo Luis 
Gomes, 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 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 
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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.

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.
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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.

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 Administrativa 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

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO 09.02.2021

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 03/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e CLARA COMUNICAÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogação 
em 12 (doze) meses do presente contrato, com início em 01 de fevereiro 
de 2021 e término em 31 de janeiro de 2022. BASE LEGAL:  Lei 
8.666/93 e Processo Administrativo nº 3280/2020-ALEMA. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.92 – Serviços de publicidade 
institucional. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão(MANUTENÇÃO). Fonte 
de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histó-
rico: Objeto: serviço de publicidade e propaganda para ALEMA. Infor-
mações complementares: valor para 11 parcelas do contrato. NOTA DE 
EMPENHO: Para a cobertura das despesas foi emitida a nota de em-
penho nº 2021NE000143, de 29/01/2020, no valor de R$ 6.883.834,00 
(seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e qua-
tro reais). ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA ALVES 
NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão pela par-
te CONTRATANTE e CLARA COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
02.876.884/0001-78, CONTRATADA, através de sua representante le-
gal Eva Rosani Barros Nolêto. DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021. 
São Luís–Ma, 05 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Pro-
curador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 06/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. OBJETO: 
Prorrogação em 12 (doze) meses do presente contrato, com início em 
01 de fevereiro de 2021 e término em 31 de janeiro de 2022. BASE 
LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3280/2020-ALE-
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MA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 
– Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 
– Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.92 – Serviços 
de publicidade institucional. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Suba-
ção: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão(MANU-
TENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro. Histórico: Objeto: serviço de publicidade e propaganda 
para ALEMA. Informações complementares: valor para 11 parcelas do 
contrato. NOTA DE EMPENHO: Para a cobertura das despesas foi 
emitida a nota de empenho nº 2021NE000145, de 29/01/2020, no valor 
de R$ 5.443.042,50 ( cinco milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos).ASSINATURA:  Deputado 
OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE e PROMPT CO-
MUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, CNPJ nº 28.975.460/0001-54 
-  CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021. São Luís–
Ma, 05 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 07/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e VITALE PROPAGANDA EIRELI - ME. OBJETO: Prorrogação em 
12 (doze) meses do presente contrato, com início em 01 de fevereiro 
de 2021 e término em 31 de janeiro de 2022. BASE LEGAL:  Lei 
8.666/93 e Processos Administrativos nº 0005/2020-ALEMA. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislati-
va. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.90 – Serviços de publi-
cidade. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão(MANUTENÇÃO). Fonte de 
Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: 
Objeto: serviço de publicidade e propaganda para ALEMA. Informa-
ções complementares: valor para 11 parcelas do contrato. Nota de Em-
penho: Para a cobertura das despesas foi emitida a nota de empenho 
nº 2021NE000141, de 29/01/2021, no valor de R$ 1.680.936,00 (um 
milhão, seiscentos e oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais). ASSI-
NATURA:  Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO–Presiden-
te da Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte CONTRATANTE 
e VITALE PROPAGANDA EIRELI - ME, CNPJ nº 06.025.473/0001-
20 - CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021. São 
Luís–Ma, 05 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procura-
dor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 046/2017-AL. 
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e ELE-
TROMEC CONSTRUÇÕES LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de 
Empenho nº 2021NE000093, de 22/01/2021, no valor de R$ 53.215,00 
(cinquenta e três mil e duzentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 
031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Na-
tureza de Despesa: 33.90.39.17 – Manutenção e conservação de Má-

quinas e Equipamentos. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 
000007 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). 
Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: 
Objeto: manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores insta-
lados no complexo de comunicação da ALEMA e na EBC – Empresa 
Brasil de Comunicação. Instrumento legal: 1º TA – Contrato n. 46/2019. 
Vigência: 21/10/2020 a 20/10/2021. Valor do contrato: R$ 145.529,93. 
Gestor: José Paulo/Danielson (DA). Informações Complementares: sal-
do residual do contrato para exercício 2021. BASE LEGAL: art. 65, 
§8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0058/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA ASSINA-
TURA: 29/01/2021.São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2021. Tarcísio 
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 016/2017-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e VISUAL 
SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA.  OBJETO:  Emissão da Nota de 
Empenho nº 2021NE000094, de 29/01/2021, no valor de R$ 78.245,81 
(setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Fun-
ção: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.39.99 – Ou-
tros serviços de TIC PJ. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 
000007 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção). 
Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico: 
Objeto: serviço de manutenção do painel eletrônico da ALEMA. Ins-
trumento legal: 4º Termo Aditivo – Contrato n. 16/2017. Vigência: 
02/04/2020 a 01/04/2021. Valor do contrato: R$ 182.912,28. Gestor: 
Ana Sumika Ericeira Tanaka Martins. Informações Complementares: 
saldo residual do contrato para exercício 2021. BASE LEGAL: art. 65, 
§8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3435/2020. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA ASSINA-
TURA: 29/01/2021. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2021. Tarcísio 
Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

AVISO
ADITIVO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio de sua PROCURADORIA GERAL - PGA, torna pú-
blico que fica sem efeito a publicação da Resenha do 2º Termo Aditivo 
ao Contrato n° 09/2019 disponibilizada no Diário Oficial do Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão EDIÇÃO n.º 020, pubicada 
em 05/02/2021.

São Luís/MA, 08 de fevereiro de 2021.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 




