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ORDEM DO DIA - 10.02.2021 (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETO DE LEI

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA 

1. PROJETO DE LEI N° 329/2019, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, DISPÕE SOBRE A PAR-
TICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA EM FESTAS RELIGIOSAS NAS 
ESCOLAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔ-
NIO PEREIRA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – RELATOR DEPU-
TADO ANTÔNIO PEREIRA.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

2. REQUERIMENTO N° 394/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO 
QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE 
URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A PRE-
SENTE SESSÃO ORDINÁRIA, OS PROJETOS DE LEI Nºs 
640/2019, 645/2019, 648/2019, 649/2019 E 30/2020 DE SUA AU-
TORIA, TODOS COM PARECERES FAVORÁVEIS.

3. REQUERIMENTO Nº 398/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE SEJA 
SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SES-
SÃO, O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2020, 
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE TRANSFORMA 
A COMARCA DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, CRIADA 
PELO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/2005, EM 2ª 
VARA DA COMARCA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 391/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO 
QUE SEJA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOV-
ERNADOR DO ESTADO O SENHOR FLÁVIO DINO E AO 
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, O 
SR. JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO QUANTITATIVO ATUALIZADO DO EFE-
TIVO DA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR E AGENTES PENITENCIÁRIOS (CON-
CURSADOS, CONTRATADOS E SELETIVADOS), BEM COMO 
O NÚMERO DE APOSENTADOS DAS RESPECTIVAS CORPO-
RAÇÕES E A PROJEÇÃO PARA APOSENTADORIAS EM 2020 
E 2021 E A QUANTIDADE EXATA DE CARGOS VAGOS EM 
CADA CORPORAÇÃO.

5. REQUERIMENTO Nº 392/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO 
QUE SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNA-
DOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO 
ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, SR. 
JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES REF-

ERENTES À QUANTIDADE DE VIATURAS ADQUIRIDAS OU 
ALUGADAS, E SEUS RESPECTIVOS VALORES, PELO GOV-
ERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO ANO DE 2020 BEM 
COMO SUAS PLACAS, CHASSIS E OS ÓRGÃOS/UNIDADES 
PARA ONDE FORAM DESTINADAS E SUAS RESPECTIVAS 
CIDADES.

6. REQUERIMENTO Nº393/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO O SENHOR FLÁVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, SOLICITAN-
DO QUE ENCAMINHEM A ESTA CASA RELAÇÃO DESCRI-
TIVA COM A DESTINAÇÃO DOS 107 RESPIRADORES DOA-
DOS PELA INICIATIVA PRIVADA AO GOVERNO DO ESTADO, 
ESPECIFICANDO-SE A MARCA, LOTE/NÚMERO DE SÉRIE, 
DATA DA ENTREGA E UNIDADE DE SAÚDE CONTEMPLA-
DA.

7. REQUERIMENTO Nº 001/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO 
QUE SEJA, ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMIL-
IARES, PELO FALECIMENTO DA SRª. DESEMBARGADORA 
CLEONICE SILVA FREIRE, EXTERNANDO O MAIS PROFUN-
DO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO, 
OCORRIDO NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

8. REQUERIMENTO Nº 003/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO ARNALDO MELO,  SOLICITANDO QUE SEJA, 
REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, 
VOTO DE PESAR, PELO FALECIMENTO DA EX – DEPUTADA 
ESTADUAL A SENHORA MARIA DA GRAÇA NUNES MELO, 
SENDO ESTA INICIATIVA COMUNICADA À FAMÍLIA ENLU-
TADA.

9. REQUERIMENTO Nº 005/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO À MESA QUE 
SEJA SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARE-
CER Nº 786/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
Nº 197 DE 16/12/2020, DA COLENDA COMISSÃO DE CON-
STITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE OPINOU PELA 
REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 210/2020, DE 
SUA  AUTORIA.

10. REQUERIMENTO Nº 006/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITAN-
DO QUE SEJA, ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FA-
MILIARES, PELO FALECIMENTO DO TENENTE CORONEL 
RONILSON GOMES PINTO, EXTERNANDO O MAIS PRO-
FUNDO SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU ÓBITO, OCOR-
RIDO NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

11. REQUERIMENTO Nº 007/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO À MESA QUE 
SEJA, SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARE-
CER Nº 779/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
Nº 197 DE 16/12/2020, DA COLENDA COMISSÃO DE CON-
STITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE OPINOU PELA 
REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 246/2020, DE 
SUA  AUTORIA.

12. REQUERIMENTO Nº 008/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO À MESA QUE 
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SEJA, SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARE-
CER Nº 814/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
Nº 197 DE 16/12/2020, DA COLENDA COMISSÃO DE CON-
STITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE OPINOU PELA 
REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 259/2020, DE 
MINHA AUTORIA.

13. REQUERIMENTO Nº 009/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO À MESA QUE 
SEJA, SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARE-
CER Nº 783/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
Nº 197 DE 16/12/2020, DA COLENDA COMISSÃO DE CON-
STITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE OPINOU PELA 
REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 273/2020, DE 
SUA  AUTORIA.

14. REQUERIMENTO Nº 010/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO À MESA QUE 
SEJA,  A SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O 
PARECER Nº 815/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DA AS-
SEMBLEIA Nº 197 DE 16/12/2020, DA COLENDA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE OPI-
NOU PELA REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 
450/2019, DE SUA AUTORIA.

15. REQUERIMENTO Nº 011/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO À MESA QUE 
SEJA, SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO O PARE-
CER Nº 811/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 
Nº 197 DE 16/12/2020, DA COLENDA COMISSÃO DE CON-
STITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE OPINOU PELA 
REJEIÇÃO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 659/2019, DE 
SUA AUTORIA.

MENSAGEM Nº 006/2021                                    
São Luís, 04  de fevereiro  de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera o art. 
4º da Lei 10.709, de 27 de outubro de 2017, que institui o subsídio de 
complementação ao Programa de Aquisição de Alimentos Incentivo à 
Produção e ao Consumo de Leite- PAA Leite, e dá outras providências.

A Constituição Federal prescreve, no art. 6º, dentre os direitos 
sociais resguardados pelo Estado Democrático brasileiro, o direito fun-
damental à alimentação. Indicando, consoante a isto, no art. 23, inci-
so VIII, a competência comum dos entes federativos para fomentar a 
produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar a nível 
municipal, estadual e federal. 

Por sua vez, a Constituição do Estado do Maranhão, para além 
de reproduzir, no art. 12, I, alínea “h”, a competência estadual, acen-
tua, no art. 197, que a formulação e execução das políticas agrárias e 
agrícolas no Maranhão, com vistas à melhoria das condições e vida, a 
democratização do acesso à propriedade, a fixação do homem na terra e 
a garantia da justiça social e desenvolvimento econômico e tecnológico, 
serão realizadas mediante a concessão de incentivos que garantam o 
desenvolvimento do setor de produção de alimentos.

O Programa do Governo Federal de Aquisição de Alimentos – 
PAA, instituído pela Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, nesse 
sentido, detém como finalidade o incentivo ao consumo e produção de 
alimentos oriundos da agricultura familiar, bem como a promoção do 
acesso à alimentação para pessoas em situação de insegurança alimen-
tar e nutricional, em observância ao direito constitucionalmente garan-

tido, retro mencionado, à alimentação adequada e saudável.
Destaca-se que a execução do PPA no Estado do Maranhão, nos 

moldes da norma federal, e do Decreto Federal nº 7.775 de 4 de julho 
de 2012, se dá por intermédio do Convênio nº 06/2013. E que, através 
da Lei Estadual nº 10.709, de 27 de outubro de 2017, criou-se subsídio 
de complementação estadual do Programa de Aquisição de Alimentos 
da Modalidade Incentivo à Produção e Consumo de Leite - PAA Leite, 
pago às cooperativas e associações credenciadas, e cuja gestão atribuiu-
-se à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES. 

O PPA na Modalidade Incentivo à Produção e Consumo de Leite 
- PAA Leite, pontua-se, destina-se ao fortalecimento da cadeia produ-
tiva do leite, gerando renda para cooperativas ou associações da agri-
cultura familiar e/ou de agricultores individuais, distribuindo gratuita-
mente o alimento para pessoas em situação de insegurança alimentar e 
nutricional. De forma que tanto incentiva a produção e crescimento do 
setor local, como contribui para a segurança alimentar de famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman
Local

Destarte, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, con-
forme Ofício nº 1.101/2020-GAB/SEDES, informa que, a despeito do 
Programa ter colaborado para a melhoria da situação socioeconômica 
do agricultor familiar, da qualidade do leite e a geração de excedentes, 
estimulando a expansão da atividade no Estado, a alta do preço desse 
alimento vem gerando o aumento do quadro de vulnerabilidade social 
no Estado.

Termos em que o Projeto em comento, de modo a dar maior efi-
ciência e execução ao Convênio nº 03/2016, propõe-se a alterar o art. 
4º da Lei Estadual nº 10.709, de 27 de outubro de 2017, para que o 
valor disponibilizado pelo Ministério da Cidadania para a execução do 
Programa PAA Leite seja repassado aos pequenos produtores e às usi-
nas beneficiadoras da produção leiteira, quinzenalmente, durante todo 
o ano.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância dessa proposta legislativa, minha expectativa é de que o 
digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 035 / 2021

Altera o art. 4º da Lei 10.709, de 27 
de outubro de 2017, que institui o subsí-
dio de complementação ao Programa de 
Aquisição de Alimentos Incentivo à Pro-
dução e ao Consumo de Leite- PAA Leite.

Art. 1º  O artigo 4º da Lei 10.709, de 27 de outubro de 2017, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 4º O pagamento do subsídio às cooperativas, associações 
credenciadas, lacticínios e/ou produtores a operarem o PAA Leite será 
feito quinzenalmente, enquanto esta Lei estiver vigente.” (NR)
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Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 022 / 2021

Dispõe sobre a inclusão no grupo de 
prioridade e obrigatoriedade de vacinação 
para categoria dos professores do Estado 
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1° Fica instituído que a categoria de professores do Estado 
do Maranhão na esfera estadual, municipal e rede privada, efetivos no 
cargo e em gozo laboral, seja enquadrada no grupo de prioridade para a 
vacinação contra a Covid-19.

Art. 2º. Professores aposentados ou de licença médica não terão 
direito, exceto quando se enquadrarem em outro grupo de prioridades.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de Fevereiro de 2021. - RILDO 
AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Considerando que a educação das nossas crianças e adolescentes 
é de suma importância para o desenvolvimento do país e que com o 
crescimento da pandemia e a advento das aulas online, nosso alunado 
teve grande prejuízo na qualidade do ensino. Visando o retorno o mais 
rápido possível, com o mínimo de segurança para os profissionais da 
educação, é que propomos a inclusão dos educadores no grupo de prio-
ridade para vacinação.

Frente ao exposto, peço gentilmente o apoio de meus pares para 
que possamos incluir tal categoria o mais breve possível e possibilitar 
um retorno às salas de aula com maior segurança.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de Fevereiro de 2021. - RILDO 
AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 023 / 2021

Dispõe sobre financiamento e aqui-
sição facilitada do sistema de energia 
solar fotovoltaica por servidores públi-
cos efetivos ativos e inativos, militares e 
pensionistas do Estado do Maranhão, com 
pagamento de parcelas mensais por meio 
de consignação em folha e da outras pro-
videncias.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, com fun-
damento na Lei Estadual 10.762/2017, incentivo aos servidores públi-
cos ativos e inativos, militares e pensionistas para o financiamento 
e aquisição do sistema de energia solar fotovoltaica para geração de 
energia elétrica nas suas residências ou outra propriedade indicada, 
com o pagamento das parcelas mensais por meio de consignação 
em folha.

Art. 2° Faculta aos casais que são servidores públicos, aposen-
tados, militares e pensionistas a escolha pela divisão do valor do fi-
nanciamento nos respectivos contracheques na proporção desejada.

Art. 3° O sistema de energia solar fotovoltaica de cada resi-
dência ou propriedade abrangida pelo financiamento será interliga-
do a rede de energia elétrica

conforme os protocolos técnicos e resolução do sistema elé-
trico nacional.

Art. 4° O Poder Executivo estabelecerá, por meio de regula-
mentação, os parâmetros de negociações com os Municípios no que 
diz respeito a impostos, tarifas e taxas; com fornecedores de compo-
nentes do sistema de energia solar e com os agentes financeiros pú-
blicos e privados no sentido de garantir financiamento a juros mais 
acessíveis para a aquisição

Art. 5° No caso de servidores públicos ativos e inativos, mili-
tares e pensionistas que residem em condomínios ou blocos de apar-
tamentos poderão ser feita a instalação do sistema em outra proprie-
dade a escolha do beneficiário.

Art. 6° A empresas fornecedoras e os agentes financeiros pú-
blicos e privados interessados em participar deste programa de in-
centivo devem fazer adesão junta ao Poder Executivo.

Art. 7° o Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra-
zo de 60 dias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de Dezembro de 2020. - RIL-
DO AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei tem como princípios fundamentais a sustenta-
bilidade econômica e social, o respeito ao meio ambiente e a elevada 
capacidade que o Estado do Maranhão tem para a geração de energia 
solar fotovoltaica.

Isso combinado com o propósito de incentivar que aos servidores 
públicos ativos e inativos, militares e pensionistas realizem o financia-
mento e a aquisição do sistema de energia solar fotovoltaica de forma 
facilitada par intermediação da administração pública, já que o paga-
mento será feito de forma consignada.

E importante enfatizar que a matriz solar tem inúmeras vanta-
gens: além de complementar o papel das hidrelétricas e outras fontes, 
ampliando a segurança energética, alivia a grande demanda por energia 
durante o dia.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério de Minas 
e Energia (MME) estima que o equivalente a todo o consumo de energia 
elétrica de 2011 poderia ser gerado com 2.400 km2 de painéis fotovol-
taicos, o que corresponde a menos de 0,03% do território nacional.

Atualmente, a matriz elétrica brasileira tem coma principal fon-
te as usinas hidrelétricas, as quais foram responsáveis, em 2015, par 
61,87% da geração de eletricidade no país. Devido a essa dependência 
hídrica, o Brasil tem enfrentado diversos desafios, nos últimos anos, em 
sua matriz energética, em função dos impactos causados pelas mudanças 
climáticas, que reduziram diretamente a disponibilidade dos recursos 
hídricos.

A previsão é de aumento dos eventos de cheias e inundações na 
região Sul e de eventos de seca nas regiões Norte-Nordeste. Par causa 
dessa carência hídrica nas regiões Norte e Nordeste, o ciclo de geração 
hidroelétrica torna-se suscetível a flutuações do clima.

o projeto de lei ora apresentado é um importante instrumento 
de estimulo ao surgimento de novos projetos de energia solar foto-
voltaica no Estado, facilitando a geração de energia de fonte reno-
vável, criando novos empregos, injetando mais recursos financeiros 
na economia e ampliando investimentos na qualidade do sistema 
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elétrico nacional.

A iniciativa toma como base fundamental a Lei Estadual 
10.762/2017, que “institui a Política Estadual de lncentivo à Geração 
e ao uso da Energia Solar - Pró-Solar”, uma vez que a mesma prevê 
apoiar a implantação e o desenvolvimento de projetos que contemplem 
como fonte subsidiaria de energia a utilização de equipamento de ener-
gia solar.

Frente ao exposto, peço, portanto, apoio dos (as) nobres deputa-
dos (as) desta Casa para a aprovação desta proposição de grande inte-
resse da sociedade maranhense, especialmente dos servidores públicos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de Dezembro de 2020. - RIL-
DO AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 024/2021

Reconhece a prática de atividade 
física e do exercício físico como essen-
ciais para a população do Maranhão em 
estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como 
em espaços públicos em tempos de crises 
ocasionais por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais.

Art. 1º Fica reconhecido no Estado do Maranhão a prática da 
atividade física e do exercício físico como essenciais para a população, 
podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em tempos 
de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Parágrafo único. As restrições ao direito de praticar atividade 
física e exercício físico em estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade determinadas e em espaços públicos pelo 
Poder Público nas situações excepcionais referidas no caput deste ar-
tigo deverão fundar-se nas normas sanitárias ou de segurança pública 
aplicáveis e serão precedidas de decisão administrativa fundamentada 
da autoridade competente, a qual deverá expressamente indicar a ex-
tensão, os motivos e critérios científicos e técnicos embasadores da(s) 
medida(s) imposta(s).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de Dezembro de 2020. - RIL-
DO AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 025 /2021

Dispõe sobre a inclusão no grupo 
de prioridade e obrigatoriedade de vacina-
ção para categoria dos policiais militares, 
policiais civis e bombeiros militares do 
Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

Art. 1° Fica instituído que a categoria dos policiais militares, po-
liciais civis e bombeiros militares do Estado do Maranhão, efetivos no 
cargo e em gozo laboral, seja enquadrada no grupo de prioridade para a 
vacinação contra a Covid-19.

Art. 2º. Os policiais militares, policiais civis e bombeiros milita-
res aposentados ou de licença médica não terão direito, exceto quando 
se enquadrarem em outro grupo de prioridades.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de Dezembro de 2020. - RIL-
DO AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os profissionais da segurança pública fazem parte do rol de ser-
viços essenciais para o bom funcionamento da sociedade, e possuem 
exposição direta e contato físico com um grande número de pessoas. 
Visando a segurança destes profissionais, é que propomos a inclusão 
dos profissionais de segurança pública no grupo de prioridade para va-
cinação contra o Covid 19.

Frente ao exposto, peço gentilmente o apoio de meus pares para 
que possamos incluir tal categoria o mais breve possível e possibilitar o 
desempenho de suas atividades com mais segurança.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 02 de Dezembro de 2020. - RIL-
DO AMARAL - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 026 / 2021

“Cria a política estadual de amparo, 
apoio e capacitação de viúvas para ingres-
so ou retomada ao mercado de trabalho.”

Art. 1º Fica criada no Estado do Maranhão a Política Estadual de 
amparo, apoio e capacitação de viúvas que dependiam exclusivamente 
do marido. 

Parágrafo único. A Política Estadual de amparo, apoio e capa-
citação de viúvas tem como objetivo dar auxílio às mulheres que de-
pendiam exclusivamente do marido, para que possam ter atendimento 
psicológico, apoio governamental e incentivo para adentrar ou retomar 
o mercado de trabalho. 

Art. 2º São objetivos da política de que trata esta Lei:
I - identificar mulheres viúvas que estão desemparadas pela famí-

lia e pela sociedade; 
II – promover a realização de palestras, cursos profissionalizantes 

e seminários para incentivar e conscientizar a sociedade e a viúva da 
importância de sua integração ao mercado de trabalho;  

III – incentivar e capacitar as viúvas que já possuem formação 
técnica, graduação ou cursos profissionalizantes, para retornarem ao 
mercado de trabalho;

Art. 3º - Para a realização da política de que trata esta Lei, po-
derão ser realizados convênios com a iniciativa privada, com órgãos 
federais e municipais para a consecução desta Lei, conforme as neces-
sidades apresentadas para sua implantação.

Art. 4º. O Estado poderá articular, ações de atendimento psico-
lógico, educacionais, dispondo a Rede Estadual de Saúde e Assistência 
Social para atender as viúvas em estado crítico e de total desamparo.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A viúva hoje possui direitos previstos constitucionalmente no que 
concerne a direitos sucessórios e previdenciários. Tais direitos foram 
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reduzidos pela Reforma da Previdência, mas ainda podem garantir o 
mantimento familiar de algumas viúvas. Apesar disso, é necessário que 
sejam criadas Políticas Públicas que visem reinserir estas mulheres no 
mercado de trabalho, e dar auxílio quanto à  sua saúde mental, tendo 
em vista o grande impacto que a perda de um esposo pode ocasionar. 
Entendemos que a melhor política social é o emprego. Buscar capacitar 
mulheres que não atuavam no mercado de trabalho, ou que pararam de 
atuar em razão dos cuidados com o lar e sua família, demonstra o cuida-
do e preocupação do Poder Público com quem precisa de sua atenção. 
Além do mais, é necessário conscientizar a sociedade e as viúvas da 
importância de se envolver no mercado de trabalho, posto que a mesma 
possui capacidade para isso.  

Assim, considerando a relevância social atrelada ao cuidado com 
viúvas e mediante a supracitada justificativa, apresento o presente Pro-
jeto de Lei, que cria a Política Estadual de Amparo, Apoio e Capacita-
ção de Viúvas para ingresso ou retomada ao mercado de trabalho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 027/2021

Dispõe sobre as diretrizes para a 
Campanha Estadual de Vacinação da CO-
VID-19 e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a imunização da popu-
lação no âmbito do estado do Maranhão.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Saúde publicará periodicamen-
te nos seus sítios institucionais na internet a relação do quantitativo de 
vacinas adquiridas ou recebidas pelo estado, o laboratório de origem, os 
custos despendidos, os grupos elegíveis e o município onde ocorreu ou 
ocorrerá a imunização, a informação e o percentual sobre o atingimento 
da meta de vacinação, bem como os dados sobre a aquisição, o estoque 
e a distribuição dos insumos necessários à aplicação das vacinas. 

Art. 3º A Secretaria de Estado de Saúde deverá elaborar o Plano 
Estadual de Imunização para à COVID-19, no prazo máximo de 30 dias 
após a publicação desta lei, que deverá obedecer às seguintes diretrizes:

Critérios de priorização da imunização baseados em evidências 
científicas e em critérios sanitários e sociais;

I- previsibilidade de recursos operacionais e financeiros para 
aquisição, distribuição e aplicação das doses vacinais;

II- proteção da integridade do sistema de saúde e infraestrutura 
para a continuidade dos serviços de saúde;

III- redução da morbidade e mortalidade graves associadas ao 
COVID-19 protegendo as populações de maior risco;

IV- Diminuição da transmissão da infecção na comunidade e a 
busca por imunidade coletiva através da imunização;

V- Priorizar a vacinação de:
a. Profissionais que atuam nos serviços e no sistema de saúde;
b. Idosos;
c. Indígenas;
d. Povos e comunidades tradicionais ;
e. Profissionais do sistema educacional;
f. Pessoas privadas de liberdade;
g. Profissionais do sistema de segurança pública;
h. Pessoas cumprindo medidas socioeducativas;
i. Profissionais do Sistema Socioeducativo;
j. Profissionais do sistema de limpeza urbana;
k. Profissionais do sistema de mobilidade urbana pública;

VI- Garantia de vacinação prioritária em áreas vulneráveis e de 
grande densidade demográfica. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 01 de FEVEREIRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

A atual situação da Emergência de Saúde Pública provocada pela 
pandemia do SARS-COV-2, vírus responsável pela COVID 19, já foi 
responsável por mais de 102 milhões de casos e 2,2 milhões de mortes 
em todo o mundo, e o Brasil ocupa infelizmente a segunda colocação no 
ranking de países com o maior número total de mortes provocadas pela 
pandemia da COVID-19.

Os tristes números apresentados na totalidade do nosso país, tam-
bém se apresentam em nosso estado, onde a pandemia da COVID-19 
tem sido responsável por diversas dificuldades e problemas em nossos 
serviços de saúde e já provocou mais de 200 mil casos e 4 mil mortes 
em todo o estado.

Estes números, são justificados principalmente pela ausência de 
políticas públicas coordenadas pelo Governo Federal e pela omissão do 
Presidente da República e do Ministro da Saúde em tratar a Pandemia 
com a seriedade necessária.

Ademais, o Presidente da República adotou políticas negacio-
nistas e contra a orientação das autoridades sanitárias, incentivando e 
provocando aglomerações o boicote ao uso de máscaras e a adoção de 
terapêuticas ineficazes e prejudiciais à saúde.

A vacinação em massa da população é a principal estratégia para 
combater à Pandemia e permitir que a sociedade possa ter segurança em 
suas atividades económicas e sociais, e principalmente proteger à vida.

Desta forma, este Projeto de Lei, visa estabelecer diretrizes rela-
cionadas ao modo como a vacinação deverá ocorrer em todo o estado, 
buscando conduzir uma política de vacinação orientada pelas eviden-
cias científicas, foco em populações mais vulneráveis e combate a pri-
vilégios e potenciais omissões.

Destaca-se, que diante do agravamento da crise sanitária e da 
omissão por parte da União, urge a necessidade de instrumentos legis-
lativos que sirvam para orientar a resposta do estado a este grave pro-
blema em seus mais variados aspectos da vida social, econômica e de 
saúde pública.

Assim, apresentamos este projeto de lei que estabelece marcos 
seguros para a o desenvolvimento das atividades de vacinação em todo 
o território estadual, de modo a assegurar transparência, segurança e 
previsibilidade para toda a sociedade.

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pares a aprovarem 
esta proposição

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 01 de FEVEREIRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 028 /2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização de vistoria anual, com emissão 
de laudo técnico, para utilização de brin-
quedos em parques infantis de educação 
infantil ou ensino fundamental público 
ou privado, parques públicos de diversão, 
clubes, condomínios, hotéis e similares e 
dá outras providências. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º - Os brinquedos de parques infantis de educação infantil 

ou ensino fundamental público ou privado, parques públicos de diver-
são, condomínios, hotéis, clubes e similares, para serem utilizados, no 
âmbito do Estado, deverão passar por vistoria anual, com emissão de 
laudo técnico elaborado por engenheiro habilitado, registrado no Con-
selho Regional de Engenharia e Arquitetura do Maranhão – CREA-MA 
-, e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica- ART.

Parágrafo único – Os brinquedos acima citados devem ser cons-
truídos e mantidos em conformidade com as determinações da NBR 
14350 (Segurança de Brinquedos de Playground), da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas, ou de outra norma que vier a sucedê-la, bem 
como deve obedecer à legislação edilícia municipal.

Art. 2º - O laudo técnico de vistoria deverá ser fixado em local 
de boa visibilidade, para fins de fiscalização dos serviços executados, e 
deverá comprovar perfeitas condições de:

I - Montagem e funcionamento dos equipamentos, conforme as 
especificações do fabricante;

II - Segurança para o público a que se destinar, com classificação 
de faixa etária.

Art. 3º - Além da vistoria anual, deve-se atentar para a realização 
de manutenções preventivas a fim de garantir a segurança das crianças.

Parágrafo único – Entende-se por serviços de manutenção pre-
ventiva:

a) revisão de parafusos e outros elementos de fixação, com o 
aperto de peças soltas e a troca das que apresentarem defeito;

b) revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;
c) revisão e conserto dos encaixes em brinquedos construídos 

com tora de eucalipto ou outra madeira;
d) lixamento e pintura
Art. 4º - O descumprimento da presente norma acarretará as se-

guintes penalidades:
I - Advertência, na primeira ocorrência;
II - Multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, de-

vendo ser estabelecido, pelo órgão fiscalizador, prazo não superior a 60 
(sessenta) dias para que a situação seja regularizada.

III - Multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II deste 
artigo, nas ocorrências subsequentes, e suspensão temporária das ati-
vidades do infrator até que os brinquedos se encontrem em perfeitas 
condições de uso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Nagib Haickel, 3 de fevereiro de 2021. - Wellington do 
Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Em um estudo realizado recentemente pelo INMETRO, ficou 
constatado que nos últimos 15 anos mais de 6 mil crianças foram inter-
nadas no sistema público de saúde depois de sofrer um acidente em um 
playground. 45 morreram. O mesmo estudo concluiu ainda que em 48% 
dos casos a criança caiu de um brinquedo; 25% delas se machucaram 
com o movimento de um brinquedo, tipo balanço ou gangorra; e 11% 
ficaram com alguma parte do corpo presa.

No Brasil, existem normas de segurança para brinquedos de 
parques infantis, estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, NBR 14350, que tem o título “Segurança de Brinquedos de 
Playground”. Essa norma, que não é muito extensa, prevê, entre outras 
disposições, que o equipamento não deve exibir trincas, deformação ou 
danos permanentes e nenhuma conexão pode estar frouxa. Peças sa-

lientes, como roscas de parafusos, devem ter acabamento de proteção, 
evitando-se ainda cantos agudos, lascas ou rebarbas que possam repre-
sentar perigo para a criança. As superfícies de todas as partes devem 
ser protegidas por revestimentos ou impregnações superficiais, que não 
devem conter substâncias capazes de prejudicar a saúde. Na prática, 
porém, observa-se que esses requisitos são pouco respeitados ou até 
mesmo desconhecidos pela comunidade.

Para superar esse problema, foi elaborada a presente proposição, 
que, sem onerar o Estado, cria a obrigação de estabelecer normas de 
segurança e de manutenção em brinquedos dos playgrounds localizados 
em estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental, pú-
blicos ou privados, determinando sanções para o descumprimento das 
determinações previstas. Exige-se, de pronto, o cumprimento da NBR 
14350, ou de norma que vier a sucedê-la, para a construção e manuten-
ção desses parques infantis. São fixadas, também, regras para vistoria 
anual e procedimentos de manutenção preventiva.

Plenário Nagib Haickel, 3 de fevereiro de 2021. - Wellington do 
Curso - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 029/2021.

Autoria: DR. YGLÉSIO 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO A MENORES DE IDA-
DE NA COMERCIALIZAÇÃO DE LI-
VROS, ARTIGOS LITERÁRIOS E PE-
RIÓDICOS, IMPRESSOS, DIGITAIS 
OU EM ÁUDIO, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1.º A comercialização de livros, artigos literários e periódi-
cos, impressos, digitais ou em áudio, no Estado do Maranhão, destina-
dos ao público infantil e infantojuvenil, deve obedecer ao disposto na 
presente lei.

Parágrafo único – Para fins de aplicação desta lei, considera-se 
público infantil e infantojuvenil crianças e adolescentes com idade entre 
0 e 18 anos incompletos.

Art. 2º - Livros, artigos literários e periódicos destinados ao pú-
blico infantil e infantojuvenil, comercializados no Estado do Maranhão 
devem apresentar informações claras e precisas quando ao seu conteú-
do, constando ostensivamente na capa e contracapa, o público a que se 
direciona e eixos temáticos abordados na obra.  

§1º – As informações devem ser disponibilizadas previamente à 
aquisição do produto.  

§2º - Os estabelecimentos comerciais devem disponibilizar um 
exemplar aberto para consulta pública.

Art. 3º - Infrações das normas previstas nesta lei sujeitarão, os 
infratores, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de 
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V - proibição de comercialização do produto;
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplica-

das pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, poden-
do ser aplicadas separada ou cumulativamente, inclusive por medida 
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cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 4º O poder executivo do Estado do Maranhão regulamen-
tará o disposto na presente lei em noventa dias a contar da publicação 
regulamentando procedimentos e esferas de competência de órgãos res-
ponsáveis. 

Art. 5.º Está Lei entra em vigor 60 dias após sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 3 de fevereiro de 2021 - DR. YGLÉSIO 

- DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo proteger crianças e 
adolescentes no acesso à informação, possibilitando aos pais e tutores 
plenitude no exercício do poder de família. Propiciar acesso prévio ao 
conteúdo de livros, artigos e periódicos de forma clara e precisa, osten-
sivamente nas capas e contracapas permitirá escolha de eixos temáticos 
e período de apresentação desses, pelos representantes legais.

É grande a preocupação de responsáveis legais quanto aos 
conteúdos a que seus representados são expostos, sem levar em conta as 
consequências psicológicas que podem ocasionar aos seres em processo 
de educação.  

O desenvolvimento saudável requer conhecimento gradativo de 
conteúdos pelos menores, de forma a não lhes expor excessiva e preco-
cemente a eixos temáticos que possam causar confusão. 

A Constituição Federal de 1988 preceitua que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegu-

rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.     

A educação é direito do menor. Exposição precoce de conteúdos 
ao arbítrio de convenções pelos responsáveis legais pode causar danos 
irreparáveis no desenvolvimento psicológico de crianças e adolescen-
tes. Resta, portanto, natural a ilação de legalidade, razoabilidade e bom 
senso na exposição prévia dos conteúdos literários destinados a esse 
grupo.

Nesse contexto, o presente projeto de lei permite filtrar conteúdos 
permitindo apresentação gradual de temas que possam impactar negati-
vamente na educação dos menores. 

Por todo o exposto, solicito apoio dos nobres pares para aprova-
ção do presente projeto de lei.

Plenário Nagib Haickel, 3 de fevereiro de 2021 - DR. YGLÉSIO 
- DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 030 / 2021

“Institui o serviço de denúncia de 
violência contra a pessoa idosa via nú-
mero de Whatsapp, fiscalizado por órgão 
competente, no Estado do Maranhão, e 
adota providências correlatas.

Artigo 1º - Fica instituído o serviço permanente de denúncia de 
violência contra pessoa idosa via número de whatsapp, para receber 
denúncias referentes à iniciativas de violência contra os idosos.

Artigo 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se idoso a pessoa 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 1º 
da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003.

Artigo. 3º - O serviço de denúncia de violência contra a pessoa 
idosa via número de whatsapp visa a proteção dos idosos, por meio 
de ações fiscalizadoras e punitivas, promovidas pelas instituições esta-
duais a partir de denúncias feitas pelo próprio idoso vítima de violência 
ou por qualquer outro cidadão que perceba indícios ou testemunhe atos 
de violência, por meio de um número específico.

§ 1º – O serviço de denúncia de que trata esta Lei não estará 
disponível para receber ligações, apenas recebendo mensagens, vídeos 
e fotos referentes à denúncia.

§ 2º – A identidade do denunciante deverá ser mantida em sigilo.
Artigo 4º - São considerados tipos de violência contra a pessoa 

idosa:
I – a negligência;
II – o abandono;
III – a violência física;
IV – a violência psicológica ou emocional; e
V – a violência financeira ou material;
Artigo 5°- A existência do serviço de que trata esta Lei e o nú-

mero de WhatsApp para denúncia de violência contra a pessoa idosa 
devem ser amplamente divulgados.

Artigo 6°- O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os 
municípios a fim de instituir políticas conjuntas para apurar as denún-
cias de violência contra a pessoa idosa e encaminhar estas denúncias 
aos órgãos competentes, tendo em vista a existência de redes de atenção 
locais e regionais.

Artigo 7°- O Poder Executivo poderá regulamentar a presente 
Lei, indicando os aspectos necessários à sua aplicação e o órgão respon-
sável pela prestação do serviço de denúncia de violência contra a pessoa 
idosa via número de WhatsApp.

Artigo 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Os avanços tecnológicos da medicina têm permitido um aumento 
expressivo e contínuo na expectativa de vida da população. Porém, não 
podemos esquecer as vulnerabilidades da terceira idade. E, lamentavel-
mente, a violência contra o idoso aumenta enquanto aumenta a idade 
média da população. 

Atos agressivos contra a pessoa mais idosa estão presentes nas 
mais diversas camadas sociais e regiões do país. Eles ocorrem tanto 
dentro como fora do ambiente familiar. Até mesmo em serviços de saú-
de podemos encontrar tratamentos abusivos. 

Diante de tal contexto, apenas a indignação tardia não basta. É 
preciso prevenir esse tipo de ocorrência e existem meios seguros para 
isso. O “disque 100”, já não é suficiente para combater essas denúncias, 
visto que nem sempre o idoso ou outrem que presencia a violência po-
dem realizar a ligação à frente daquele que realizou as agressões, que na 
maioria das vezes são feitas por pessoas de dentro de casa, ou seja, que 
convive diariamente com o idoso violentado. 

Dessa forma, um número de whatsapp permanente, amplamente 
divulgado, com atendimento 24 horas, poderá ser mais eficaz nos casos 
de violência contra os idosos, principalmente nesse tempo de pandemia 
e isolamento social, onde os ânimos e o lado emocional das pessoas 
estão bem abalados. 

Assim sendo, dada a relevância da propositura, solicito aos meus 
nobres pares que, depois de cumpridas todas as formalidades constitu-
cionais e regimentais inerente ao Estado de Direito, apreciem o teor da 
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propositura e a aprovem em sessão plenária, com posterior encaminha-
mento para a manifestação política do Chefe do Executivo.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 031  2021

EMENTA: Dispõe sobre a Campa-
nha de Combate aos Golpes Financeiros 
praticados contra os idosos no âmbito do 
Estado do Maranhão, e dá outras provi-
dências.

Artigo 1º - Fica criada a “Campanha de Combate aos Golpes 
Financeiros praticados contra os idosos”, realizada anualmente na pri-
meira semana do mês de outubro.

Parágrafo Único – A data prevista no caput deste artigo passa a 
integrar o Calendário Oficial de eventos do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - A Campanha de Combate aos Golpes Financeiros pra-
ticados contra os idosos destina-se ao desenvolvimento de ações educa-
tivas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a praticar 
o enfrentamento, auxílio e atenção as movimentações financeiras prati-
cadas por idosos, priorizando os seguintes temas:

I – prevenção e repressão aos crimes de estelionato contra o ido-
so;

II – proteção e auxílio às vítimas de golpes financeiros.
Artigo 3º - A Campanha tem o intuito de combater:
I – a violência financeira ou patrimonial no âmbito familiar ou 

comunitário, por meio da exploração ilegal de recursos dos idosos, per-
petrada por familiares ou pessoas da comunidade, tais como:

a) apropriação indébita de recursos financeiros ou bens; e
b) administração fraudulenta de cartão de benefícios previden-

ciários. 
II - a violência financeira institucional, entendida como a con-

tratação de empréstimos oferecidos por agentes financeiros, sem con-
sentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às regras e 
consequências dos contratos.

Artigo 4º - O Poder Público, em parceria com a iniciativa privada 
e entidades civis, deve realizar ações educativas de conscientização e 
prevenção, bem como divulgar dados atualizados do atual número de 
idosos que sofrem golpes de natureza financeira.

Artigo 5º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no 
que couber.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que cria a Campanha de 
Combate aos Golpes Financeiros praticados contra idosos.

Os idosos são as maiores vítimas de estelionato, sofrendo os mais 
diversos golpes financeiros, como as abordagens nas proximidades de 
caixas eletrônicos, ou os golpes conhecidos como “bilhete premiado” 
e da “baluda”.

Assim a Campanha destina-se ao desenvolvimento de ações edu-
cativas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a parti-

cipar de enfrentamento, auxílio e atenção as movimentações financeiras 
praticadas por idosos, priorizando a prevenção, repressão, proteção e 
auxílio às vítimas (idosos) de golpes financeiros.

Com a supracitada justificativa, apresento o presente Projeto de 
Lei, que dispõe sobre “A Campanha de Combate aos Golpes Financei-
ros praticados contra os idosos”, no âmbito do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 032 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
do registro de violência praticada contra 
criança e adolescente no prontuário de 
atendimento médico na forma que indica. 

Artigo 1°.  A rede estadual de saúde deve realizar no ato de re-
gistro no prontuário de atendimento médico os indícios de violência 
praticada contra criança e adolescente, quando identificados.

§1° O registro de que trata o caput deste artigo tem por finalidade 
contribuir com a estatística, a prevenção, o tratamento psicológico e a 
comunicação à autoridade policial. 

§2° Os prontuários com registro de violência contra criança e 
adolescente deverão ser encaminhados à autoridade policial estadual 
ou municipal.

§3° O encaminhamento deverá ser realizado em até 48 horas, a 
contar da constatação pelo profissional de atendimento médico. 

Artigo 2º.  Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar 
esta Lei no que couber. 

Art. 3°.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Em 2019, dos 159 mil registros feitos pela Central de Atendimen-
to do Disque Direitos Humanos por chamados ao número 100, cerca de 
86,8 mil são referentes a violações de direitos de crianças ou adolescen-
tes, quase 14% a mais em relação a 2018. A violência sexual correspon-
de a 11% das denúncias, o que corresponde a 17 mil ocorrências.

No Maranhão, o disque denúncia registra altos índices de violên-
cia contra criança e o adolescente. O Disque 100 registrou no Maranhão 
em 2019, 86.837 denúncias envolvendo crianças de adolescentes. Desse 
total, 17.029 referia-se à violência sexual, o que corresponde a 19,6%. 
Os principais tipos de violência são negligência (38%), violência psi-
cológica (23%), violência física (21%) e violência sexual (19,6%). Os 
locais em que mais se repetem os casos de negligência e de abuso se-
xual são a casa da vítima e a do suspeito. (Fonte: https://imirante.com/
oestadoma/noticias/2020/07/13/disque-denuncia-aponta-altos-indices-
-de-violencia-contra-criancas-e-adolescentes/). 

Ante exposto, nota-se que tais dados repassados pela Secretaria 
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular são extrema-
mente preocupantes, o que evidencia o máximo possível de tomadas de 
providências e Políticas Públicas que visem coibir a prática de tão hor-
rendos atos. Sabendo que estes números podem ser ainda muito maio-
res, já que muitos casos sequer chegam a ser registrados formalmente.

Com base nessa triste realidade, este Projeto de Lei tem por fim 
prevenir, identificar e, principalmente, punir o autor do crime de vio-
lência praticado contra crianças e adolescentes no Estado do Maranhão, 
bem como conceder amparo às vítimas. A medida não onera os cofres 
públicos e seus benefícios sociais, mediante o registro formal no pron-
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tuário médico de eventual violência sofrida por meninos e meninas, são 
incomensuráveis, tendo em vista o    

fato de que muitas vezes, por medo, os menores não denunciam 
seus agressores mesmo diante das mais robustas evidências. Por isso, 
muitos casos não são convertidos em punição aos agressores, que se-
guem praticando um ciclo de violências.

Em face do exposto, peço aos nobres pares a aprovação deste 
Projeto de Lei, que busca contribuir com o direito humano básico de ser 
criança e sobreviver minimamente numa cultura de paz.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de Feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 033 /2021

Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a Política Estadual de Preven-
ção às Arboviroses durante o período ges-
tacional, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º A Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante 
o período gestacional, fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão 
e tem por objetivo:

I - informar as gestantes sobre as medidas de prevenção ao contá-
gio de arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha e Zika);

II - conscientizar as gestantes sobre os riscos da arboviroses para 
a saúde do binômio materno-infantil e de repercussões como a microce-
falia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos;

III - fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta de 
rotina do pré-natal de baixo risco; e

IV - capacitar os profissionais de saúde, como instrumentos de 
propagação do conhecimento a respeito das arboviroses e seus riscos 
para o binômio materno-infantil.

Art. 2º Para a implantação e efetivação da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional serão adotadas 
as seguintes medidas pelos hospitais, maternidades, clínicas, unidades 
de pronto atendimento e demais estabelecimentos públicos e privados 
de saúde:

I - inclusão, nos programas pré-natais, de esclarecimentos às ges-
tantes sobre os riscos, profilaxia e demais informações sobre o mos-
quito transmissor, Aedes Aegypti, e as arboviroses por ele transmitidas 
(Dengue, Febre Chicungunha e Zika); e

II - divulgação, entre os profissionais de saúde, da publicação 
Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico, do Ministério da Saúde, e do 
Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia e/ou 
Alteração do Sistema Nervoso Central (SNC), do Ministério da Saúde;

III – Capacitação da equipe multifuncional que trabalham com as 
gestantes, sobre diagnósticos, tratamentos, cuidados, tratamento, erra-
dicação e prevenção das Arboviroses.

Parágrafo único. Fica facultado aos hospitais, maternidades, 
clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos 
públicos e privados de saúde estabelecerem medidas complementares, 
desde que em conformidade com os objetivos da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infra-
tor, quando pessoa jurídica de direito privado, sem prejuízo de outras 
sanções de natureza administrativa, civil ou penal cabíveis, às seguintes 
penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação de infração; e

II - multa, a partir da segunda atuação de infração, a ser fixada 
entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considera-
dos o porte do empreendimento e as circunstâncias da infração.

§1º Em caso de reincidência, o valor da penalidade de multa será 
aplicado em dobro.

§2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista 
neste artigo serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação 
federal que venha a substituí-lo.

Art. 5º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de janeiro 

de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Primeiramente, cumpre esclarecer que Arboviroses são as 
doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da 
dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. A classificação 
«arbovírus» engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, 
insetos e aracnídeos (como aranhas e carrapatos).

O objetivo da implantação da política pública em tela tem por 
finalidade reduzir a transmissão, pelo Aedes Aegypti, das arboviroses 
(Dengue, Febre Chicungunha e Zika), pois o acometimento da gestante 
por tais doenças pode ocasionar sérios riscos à sua saúde e ao desenvol-
vimento do feto, e complicações para vida das futuras crianças, como se 
tem observado nos últimos anos.

São objetivos da aludida política: I - informar as gestantes sobre 
as medidas de prevenção ao contágio de arboviroses (Dengue, Febre 
Chicungunha e Zika);II - conscientizar as gestantes sobre os riscos da 
arboviroses para a saúde do binômio materno-infantil e de repercussões 
como a microcefalia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos;III - 
fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta de rotina do 
pré-natal de baixo risco; e IV - capacitar os profissionais de saúde, como 
instrumentos de propagação do conhecimento a respeito das arboviro-
ses e seus riscos para o binômio materno-infantil.

Esta proposição cumpre os requisitos legais e está em conformi-
dade com a competência administrativa comum (art. 23, II, CF/88) e 
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 
24, XII, CF/88) para proteção e defesa da saúde.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de janeiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 034 /2021

Dispõe sobre gratuidade e priori-
dade na emissão de segunda via de do-
cumentos de identificação civil para mu-
lheres vítimas de violência doméstica ou 
familiar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA
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Art. 1º Fica assegurada a gratuidade e a prioridade na emissão 

de segunda via de documentos de identificação civil para mulheres em 
situação de risco, de violência doméstica e familiar baseada no gênero, 
seja a violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Parágrafo único. A prioridade de que dispõe o caput deste artigo é 
a garantia do atendimento para emissão de documentos de identificação 
civil, independente de senhas ou marcações prévias.

Art. 2º A prioridade do atendimento se dará mediante a apresen-
tação de um dos seguintes documentos:

I - termo de encaminhamento de unidade da rede estadual de pro-
teção e atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar; 

II - cópia do Boletim de Ocorrência Policial emitido por órgão 
competente, preferencialmente, pela Delegacia Especializada no Aten-
dimento à Mulher, que conste a vítima ter perdido o documento em 
razão da violência; 

III - termo de Medida Protetiva de Urgência expedido pela auto-
ridade competente.

Art. 3º O atendimento deverá ser realizado com discrição, pres-
teza e celeridade, de modo que venha minimizar qualquer constrangi-
mento sofrido pela mulher vítima da violência, devendo ser assegurado 
o direito ao atendimento reservado caso seja solicitado.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de janeiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual 

JUSTIFICATIVA

O objetivo da proposição é assegurar às mulheres que forem ví-
timas de violência doméstica e familiar baseada no gênero, seja a vio-
lência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, a gratuidade e 
a prioridade na emissão de segunda via de documentos de identificação 
civil.

Essa política pública servirá como instrumento de minimização 
dos constrangimentos sofridos, além de resguardar mulheres que este-
jam sob condições de perigo em relação a sua integridade física.

Ocorre que muitas mulheres que emergem de relacionamentos 
agressivos, saem de suas residências como foragidas para sobrevive-
rem, ou mesmo mudam de cidades, abandonando tudo, inclusive docu-
mentos. E por vezes, optam por uma segunda via que seja atualizada em 
relação ao seu novo estado civil. 

A gratuidade e prioridade trazida por essa proposição, reforça as 
medidas de proteção às mulheres, visto que os números de violências 
ainda são muitos alarmantes, e precisam ser combatidos por o mais nú-
mero de políticas públicas efetivas.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de janeiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2021

Altera a Lei 6.513/1995 e dá outras 
providências.

Art. 1° Acrescenta-se o Art.168º e Art.169º à Lei 6.513 de 30 de 
novembro de 1995, na forma a seguir, reordenando-se os demais:

Art. 168º - O policial ou bombeiro militar que requerer promoção 
por antiguidade ou merecimento, estando em integral desempenho das 
suas atividades militares, serão dispensados de apresentação de exa-
mes médicos e teste de aptidão física.

Art. 169º - O policial ou bombeiro militar denunciado em proces-
so crime, estará apto a requerer promoção por antiguidade ou mereci-
mento, exceto quando houver sentença final condenatória. 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de janeiro 
de 2021. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa apresentar solução para a grande preocu-
pação dos militares no tocante à redução das burocracias para que os 
bravos combatentes da honrosa Polícia Militar do Estado do Maranhão 
que tanto se empenham para promover segurança para todos os mara-
nhenses.

Em uma humilde analise, temos o entendimento que o servidor 
do estado que esteja em pleno desenvolvimento das suas funções de 
trabalho, o faz por estar em perfeito estado de saúde física e mental, 
caso contrário o próprio servidor ou o Estado o teriam afastado de suas 
funções. Diante desse pressuposto, não vemos necessidade de apresen-
tação de exames ou realização de teste físico para requerer promoção 
seja por antiguidade, seja por merecimento.

Considerando o inciso LVII do Art. 5º da Constituição Bra-
sileira que diz, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória”, enquanto no plano de carreira 
dos militares do Maranhão não é permitida a promoção de militar que 
esteja com processo crime em andamento, mesmo antes do transito em 
julgado.

Desta forma, esperamos que com a provação do presente projeto, 
o mais breve possível, os bravos Policiais Militares deste estado, a par-
tir de então, não sejam mais impedidos de requerer promoção pelo fato 
de está respondendo a processo crime.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de janeiro 
de 2021. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 101/2020
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Dr Yuri Costa, parabenizando eleição ao cargo de Presi-
dente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, biênio 2020/2022.

O Excelentíssimo Dr. Yuri Costa, maranhense é Defensor Público 
Federal com formação em direito e história pela Universidade Federal 
do Maranhão.

É professor Adjunto da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA), onde desenvolve pesquisas sobre História do Brasil Império 
e Direitos Humanos. Professor permanente do Programa de Pós-
Graduação em História da UEMA (PPGHIST), vinculado à linha de 
pesquisa Historiografia e Linguagens. Pesquisador-líder do Novos 
Caminhos: Núcleo para Educação em Direitos e Acesso à Justiça 
(UEMA) e pesquisador do Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista 
(UEMA). 

Cumpre mencionar que é Sócio correspondente do Instituto His-
tórico e Geográfico de Vassouras, Rio de Janeiro (IHGV). 
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Ainda, ressalto que Venceu o Prêmio Innovare, na categoria De-

fensoria Pública e como Defensor Público Federal no Maranhão, exer-
cendo atualmente a função de Defensor Regional de Direitos Humanos.

Salienta-se, sua forte atuação em defesa dos povos indígenas e 
quilombolas, principalmente em terras maranhenses.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr 
Yuri Costa, parabenizando eleição ao cargo de Presidente do Conselho 
Nacional de Direitos Humanos, biênio 2020/2022.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro de 2020. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 102/2020
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao Dr Sérgio Silva, parabenizando eleição ao cargo 
de Presidente da Associação Maranhense dos Engenheiros Ambientais, 
biênio 2021/2025.

Parabenizo o Dr. Sergio Silva, pela eleição da AMEA que é uma 
entidade de classe que visa valorizar os profissionais de engenharia am-
biental do Maranhão.  

Ainda, ressalto que o Dr. Sergio Silva, é professor, físico, enge-
nheiro ambiental e Doutor em Educação

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr Sér-
gio Silva, parabenizando eleição ao cargo de Presidente da Associação 
Maranhense dos Engenheiros Ambientais, biênio 2021/2025.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de dezembro de 2020. 
- WELLINGTON DO CURSO -  Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 009/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno, soli-
citamos o envio da presente “Moção de Apelo” ao Senado Federal, pela 
aprovação da Medida Provisória 1.003, que autoriza o Poder Executivo 
federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 - 
Covax Facility e estabelece diretrizes para a imunização da população.

A Câmara dos Deputados, em dezembro de 2020, realizou a apro-
vação da Medida Provisória 1.003 que trata sobre a adesão do país ao 
COVAX Facility, Instrumento da Organização Mundial de Saúde, que 
visa contribuir com a aquisição de vacinas por parte dos países asso-
ciados. 

Ademais, a casa legislativa, realizou alterações pertinentes no 
texto da medida, com o objetivo de assegurar que o país possa ter me-
lhores condições e instrumentos normativos para a aquisição de vaci-
nas e a realização da imunização da população brasileira contra à CO-
VID-19.

É de fundamental importância que o Senado Federal, mantenha o 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que inclui um rol de agências 
de regulação sanitária internacionalmente reconhecidas, para servir 
como facilitador no processo de aprovação emergencial das vacinas em 
nosso país, o que contribuirá com a celeridade e segurança do processo.

O texto aprovado pela Câmara Federal, inclui a gestão tripartite 
da imunização contra a COVID-19, com a participação do Conselho de 
Secretários de Estado de Saúde – CONASS e do Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde – CONASEMS. Também a adesão ao CO-
VAX Facility não prejudicará a adesão do Brasil a outros mecanismos 

para a aquisição de vacinas nem a aquisição destas por outras formas, 
possibilitando aos estados adquirir diretamente as vacinas.

Destarte, tal texto contém os aperfeiçoamentos e medidas legais 
necessárias para contribuir com os desafios existentes no Brasil para 
que o seu Programa Nacional de Imunizações possa assegurar a vacina-
ção para toda a população.

Diante do exposto, apresentamos a seguinte moção de apelo.
APELAMOS para que o Senado Federal, aprove a Medida Pro-

visória 1.003, que dispõe sobre a adesão do Estado brasileiro ao Instru-
mento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility e esta-
belece diretrizes para a imunização da população.

Que do deliberado seja dada ciência, por ofício, ao Presidente do 
Senado Federal, endereçado no Palácio do Congresso Nacional, Praça 
dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70.160-900.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 01 de FEVEREIRO de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Depu-
tado ZÉ INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

MOÇÃO Nº 010/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando exten-
sa admiração a Dra. Maria Francisca de Galiza, parabenizando pela 
eleição desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão.

É graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba 
– UFPB. Ingressou na magistratura em 1991, na Comarca de Urbano 
Santos. Também atuou nas comarcas de Carolina e Coroatá. Chegou 
à Comarca de São Luís em 2000, onde já atuou na 3ª Vara da Família 
e 2º Juizado Especial Criminal. Atualmente é titular da 4ª Vara da 
Família de São Luís. Foi coordenadora do Conselho de Supervisão dos 
Juizados Especiais; coordenadora substituta do Centro de Conciliação e 
Mediação Familiar; juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 
e da Corregedoria.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a Dra. 
Maria Francisca de Galiza, parabenizando pela eleição desembarga-
dora do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 011/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Dr. José Gonçalo de Sousa Filho, parabenizando pela 
eleição desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O Excelentíssimo Desembargador José Gonçalo de Sousa 
Filho é motivo de orgulho para toda magistratura e para sociedade 
maranhense. 

É juiz titular da 3ª Vara Criminal de São Luís, José Gonçalo 
de Sousa Filho, foi eleito para compor a Corte do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão como membro efetivo na categoria de juiz 
estadual

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr 
José Gonçalo de Sousa Filho, parabenizando pela eleição desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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MOÇÃO Nº 012/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao Dr. Antônio José Vieira Filho, parabenizando pela 
eleição desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.

O juiz Antônio José Vieira Filho ingressou na Magistratura em 
1990, e atuou nas comarcas de Barra do Corda e Itapecuru-Mirim. Na 
Entrância Final desde 1995, passou pela 3ª Vara da Fazenda Pública de 
São Luís e 2ª Vara de Entorpecentes de São Luís. Atualmente é titular 
da 6ª Vara de Família da Capital.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Antô-
nio José Vieira Filho, parabenizando pela eleição desembargador do 
Tribunal de Justiça do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 026 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, re-
queiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja enca-
minhado expediente à Secretária de Estado, Patrimônio e Assistência 
os Servidores – SEGEP, Lílian Guimarães, SOLICITANDO QUE SE 
DESIGNE A ESCLARECER QUAL A LEGISLAÇÃO APLICÁ-
VEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, SOBRE 
QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO E 
SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 04 de fevereiro de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 027 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime 
de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Resolu-
ção Legislativa nº 021/2020, de minha autoria, que Concede o Título de 
Cidadão Maranhense a Nelson Ângelo Piquet.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 04 de fevereiro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 028/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Excelentíssimo WILLIAM 
GUIMARAES DA SILVA, parabenizando pela posse como Prefeito 

Municipal de Alcântara e desejo sucesso frente a Administração Mu-
nicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 029/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) HEL-
DER LOPES ARAGÃO, parabenizando pela posse como Prefeito(a) 
Municipal de Anajatuba e desejo sucesso frente a Administração Mu-
nicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 030/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) LUCIA-
NA MARÃO FELIX, parabenizando pela posse como Prefeito(a) Mu-
nicipal de Araioses e desejo sucesso frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 31/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo ARQUI-
MEDES AMÉRICO BACELAR, parabenizando pela posse como 
Prefeito Municipal de Afonso Cunha e desejo sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 032/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) RUI 
FERNANDES RIBEIRO FILHO, parabenizando pela posse como 
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Prefeito(a) Municipal de Arari e desejo sucesso frente a Administração 
Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 033/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) ERIK 
AUGUSTO COSTA E SILVA, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de Balsas e desejo sucesso frente a Administração 
Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 034/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) RIGO 
ALBERTO TELIS DE SOUSA, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de Barra do Corda e desejo sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 035/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de Axixá e desejo sucesso frente a Administração 
Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 036/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) CAR-

LA FERNANDA DO REGO GONCALO, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Bacabeira e desejo sucesso frente a Ad-
ministração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 037/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) AMÍL-
CAR GONÇALVES ROCHA, parabenizando pela posse como Pre-
feito(a) Municipal de Barreirinhas e desejo sucesso frente a Adminis-
tração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 038/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) JOSE 
AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, parabenizando pela posse 
como Prefeito(a) Municipal de Bela vista do Maranhão e desejo su-
cesso frente a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 039/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) CHRIS-
TIANNE DE ARAÚJO VARÃO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Bom Jardim e desejo sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 040/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) FRAN-
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CISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, parabenizando pela posse como 
Prefeito(a) Municipal de Alto alegre do Pindaré e desejo sucesso fren-
te a Administração Municipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 041/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Excelentíssimo(a) PEDRO 
FERNANDES RIBEIRO, parabenizando pela posse como Prefeito(a) 
Municipal de Arame e desejo sucesso frente a Administração Munici-
pal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 042   /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Dr. Marco Antônio Fonseca, externando o mais profundo sentimento 
de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 06 de fevereiro do cor-
rente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 043/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o)Excelentíssimo(a) JOÃO 
BATISTA MARTINS, parabenizando pela posse como Prefeito(a) 
Municipal de Bequimão e desejo sucesso frente a Administração Mu-
nicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão externa sua 
alegria e reconhecimento nas conquistas acima expressadas.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 044 /2021

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, à Comissão de Educação, que realize uma AUDIÊN-
CIA PÚBLICA, em data e horário a serem definidos, a fim de tratar 
sobre o aumento abusivo das mensalidades escolares, venda casada 
de material escolar, proibição de reutilização de material didático, 

entre outras irregularidades. Para tanto, solicita-se que sejam convi-
dados representantes do Ministério Público, por meio da Promotoria de 
Defesa da Educação, Promotoria de Defesa do Consumidor e Promoto-
ria da Ordem tributária, Associação de pais e alunos das instituições de 
ensino de São Luís, representantes das instituições de ensino privadas 
de São Luís, Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor 
do Maranhão - PROCON MA e defensoria pública. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 292/2021

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 do Norte, Senhor Soli-
mar 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 
de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19. 

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

Art. 1º Esta Portaria institui a obrigatoriedade de os serviços de 
vacinação públicos e privados efetuarem o registro das informações so-
bre as vacinas contra a COVID-19 aplicadas, nos sistemas de informa-
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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 293/2021

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 do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de 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 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 294 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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 
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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 295/2021

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 Formosa da Serra Negra, Senhor 
Cirineu Rodrigues Costa, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 296 /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 do Carú, Senhor Antônio 
Bruno Cardoso dos Santos, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

Embora existam recomendações da Defensoria Pública da União 
para o Ministério da Saúde implantar sistema contra fura-filas na vaci-
nação, essa ainda não é uma realidade. Então vê-se necessário iniciati-

vas locais que inibam prática vergonhosa. Os critérios técnicos adota-
dos para definição de prioridade visam otimizar imunização dos grupos 
sociais mais vulneráveis, porquanto, mais suscetíveis à morte. Nesse 
contexto, burlar a fila implica fragilizar o processo dificultando alcance 
dos resultados e aumentando casos de óbito. Situação incompatível com 
a dignidade humana. 

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
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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 297/2021

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 Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde - CNES.
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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 298/2021

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 Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 299 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 300/2021

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 Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando observar ao disposto na Por-
taria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - grupo prioritário para vacinação;
III - código da vacina;
IV - nome da vacina;
V - tipo de dose aplicada;
VI - data da vacinação;
VII - número do lote da vacina;
VIII - nome do fabricante;
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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 301/2021

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 Fortuna, Senhor Sebastião Pereira 
da Costa 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-19nos sistemas de dados do Ministério da 
Saúde. Presteza na alimentação das informações e consulta prévia ao 
sistema são medidas imprescindíveis para coibir duplicidade de vacina-
ção e, por conseguinte, atingir imunidade de rebanho, ação necessária 
para combate a Covid-19.

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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 302/2021

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 Fortaleza dos Nogueiras, Senhor 
Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando observar ao disposto na Por-
taria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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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 303/2021

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 São Francisco do Brejão, 
Senhor Ronei Ferreira Alencar, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO



  30       QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30

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 304/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 305/2021

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 Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021   33
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 306/2021

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 São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando observar ao 
disposto na Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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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 307/2021

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 Godofredo Viana, Senhor Shirley 
Viana Mota, 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 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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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 308/2021

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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 309/2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 310/2021

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 Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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 311/2021

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 Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 312/2021

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 Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021   41
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 313/2021

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 Bento, Senhor Carlos Di-
nho Penha, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 314/2021

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-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, 
Senhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 315/2021

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 Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-
-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 316/2021

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 Edison Lobão, Senhor 
Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando observar ao disposto na 
Portaria GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
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 317/2021

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 Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva 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 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Considera-se serviço de vacinação o estabeleci-
mento público ou privado que realiza aplicação de vacina, devendo es-
tar devidamente licenciado para esta atividade pela autoridade sanitária 
competente e estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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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 318/2021

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 Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, 
de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
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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 319 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III - notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação 

(EAPV) contra a Covid-19, por meio de sistema do Ministério da Saú-
de;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6º A comprovação da vacinação contra COVID-19 poderá 



  50       QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA50
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 320/2021

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 Eugênio Barros, Se-
nhor Francisco Carneiro 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 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 321/2021

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 Luiz Rocha, Senhor 
José Orlanildo Soares 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 28 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contra a COVID-19, por meio de sistema do Ministério da Saúde;
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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 322/2021

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 Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando observar ao disposto na Portaria 
GM-MS 69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - nome da vacina;

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

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

INDICAÇÃO Nº 323/2021

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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º Os registros e a notificação nos sistemas do Ministério da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUARDO PAZUELLO

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 324/2021

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 do Meio, Senhor José Al-
meida de Sousa, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 
69, de 14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
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 325/2021

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 Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, solicitando observar ao disposto na Portaria GM-MS 69, de 
14/1/2021. 

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

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

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

 Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO

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

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

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

1.026, de 6 de janeiro de 2021;
Considerando a necessidade de planejar e executar respostas ade-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II - grupo prioritário para vacinação;
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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 326 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, no sentido que determine aos ór-
gãos competentes a realização de estudos e adoção de providências no 
sentido da aquisição de vacinas contra à covid-19 por parte do poder 
público estadual.

Uma das principais medidas para o enfrentamento desta Pande-
mia é ampla vacinação da população, o que atualmente não é possível 

devido a ineficiência do governo federal nas negociações com fornece-
dores e o seu descompromisso com à vida.

Nos últimos dias, diversas vacinas tem divulgado seus estudos 
que mostram a eficácia contra o vírus e a capacidade de conseguirmos 
salvar vidas, proteger as pessoas e proceder a retomada económica atra-
vés de campanhas de vacinação amplas e universais.

Desta forma, urge a necessidade que o Poder Executivo Estadual 
proceda a negociação e aquisição direta com os fornecedores para va-
cinarmos a população de nosso estado, sem que tenhamos que esperar 
atitudes por parte do Governo Federal que tem se mostrado ineficiente e 
descomprometido com o enfrentamento desta pandemia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 01 de FEVEREIRO de 
2021. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Es-
tadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 327/2021

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 presidente da Federação dos Município 
do Estado do Maranhão – FAMEM, Senhor Erlânio Furtado Luna 
Xavier, solicitando difundir entre os Prefeitos Municipais a orientação 
para otimizar os resultados da vacinação por meio da aplicação de va-
cinas de maior eficácia em idosos, imunocomprometidos e vulneráveis 
no MA. 

É imprescindível aplicar prioritariamente as vacinas contra o 
novo coronavirus que detenham maior eficácia comprovada nos grupos 
acima citados As de eficácia menor devem ser aplicadas nos demais 
grupos. Assim, aqueles que sofrem mais impactos com a COVID-19 
devem receber os imunizantes com maior poder de proteção.

No mais, as imunizações destinadas aos grupos de risco devem 
mudar à medida que vacinas de eficácia ainda maior forem chegando 
ao estado. Assim, os grupos prioritários devem sempre receber o imuni-
zante que os proteja mais.

Destarte, há aplicação do princípio constitucional da equidade, 
de forma que sejam tratados os desiguais, de forma desigual, na exata 
proporção de suas desigualdades.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de 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.

INDICAÇÃO Nº 328/2021

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 Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Lula, solicitando otimizar os resultados da vaci-
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nação por meio da aplicação de vacinas de maior eficácia em idosos, 
imunocomprometidos e vulneráveis no MA. 

É imprescindível aplicar prioritariamente as vacinas contra o 
novo coronavirus que detenham maior eficácia comprovada nos grupos 
acima citados As de eficácia menor devem ser aplicadas nos demais 
grupos. Assim, aqueles que sofrem mais impactos com a COVID-19 
devem receber os imunizantes com maior poder de proteção.

No mais, as imunizações destinadas aos grupos de risco devem 
mudar à medida que vacinas de eficácia ainda maior forem chegando 
ao estado. Assim, os grupos prioritários devem sempre receber o imuni-
zante que os proteja mais.

Destarte, há aplicação do princípio constitucional da equidade, 
de forma que sejam tratados os desiguais, de forma desigual, na exata 
proporção de suas desigualdades.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de 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.

INDICAÇÃO Nº 329/2021

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 Eduar-
do Braide, bem como ao Secretário Municipal de Saúde - SEMUS, 
Senhor Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando otimizar os 
resultados da vacinação por meio da aplicação de vacinas de maior efi-
cácia em idosos, imunocomprometidos e vulneráveis no MA. 

É imprescindível aplicar prioritariamente as vacinas contra o 
novo coronavirus que detenham maior eficácia comprovada nos grupos 
acima citados As de eficácia menor devem ser aplicadas nos demais 
grupos. Assim, aqueles que sofrem mais impactos com a COVID-19 
devem receber os imunizantes com maior poder de proteção.

No mais, as imunizações destinadas aos grupos de risco devem 
mudar à medida que vacinas de eficácia ainda maior forem chegando 
ao estado. Assim, os grupos prioritários devem sempre receber o imuni-
zante que os proteja mais.

Destarte, há aplicação do princípio constitucional da equidade, 
de forma que sejam tratados os desiguais, de forma desigual, na exata 
proporção de suas desigualdades.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de 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.

INDICAÇÃO Nº 330/2021

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 Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário da Agricultura Familiar, Senhor. 
Rodrigo Pires Ferreira Lago e ao Secretário de Agricultura, Pecuá-
ria e Pesca, Senhor. José Sergio Delmiro Vale, solicitando a inclusão 

de moradores dos povoados de Barão de Tromaí, Prainha, São José dos 
Portugueses, Carará Mirim e adjacências, localizados no Município de 
Cândido Mendes no Programa de distribuição de Kit’s de irrigação do 
Estado. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 4 de 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.

INDICAÇÃO Nº 331/2021

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, e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São 
Luís - SMTT, Senhor José Cláudio Costa Ribeiro, solicitando adoção 
de medidas administrativas capazes de facilitar identificação das pes-
soas em tratamento de tuberculose e hanseníase, inscritas no programa 
passe livre, junto ao sistema de transporte público municipal. No ense-
jo, solicitamos estudar a viabilidade da identificação ocorrer por meio 
de carteira já utilizada. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 3 de 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 332/2021

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 Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário da Agricultura Familiar, Senhor. 
Rodrigo Pires Ferreira Lago e ao Secretário de Agricultura, Pecuá-
ria e Pesca, Senhor. José Sergio Delmiro Vale, solicitando a inclusão 
no Programa de distribuição de sementes agrícolas do Estado, de re-
presentantes dos povoados de Barão de Tromaí, Prainha, São José dos 
Portugueses, Carará Mirim e adjacências, localizados no Município de 
Cândido Mendes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 3 de 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 N°333/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
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a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
Açailândia, no mês de março do corrente ano, objetivando benefi-
ciar a população feminina daquele município com ações de cidadania 
e saúde preventiva, com orientações sobre a importância da prevenção 
ao câncer.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo so-
licitação dos vereadores Lucas Alves, Odacy Miranda, Felisberg Melo, 
Denes Pereira, Erivelton, Ademar Martins, Kel Oliveira, Thais Brito e 
Robenha, legítimos representantes da população de Açailândia.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. - São Luís, 05 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA 
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N°334/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
São Francisco do Brejão, no mês de março do corrente ano, obje-
tivando beneficiar a população feminina daquele município com ações 
de cidadania e saúde preventiva, com orientações sobre a importância 
da prevenção ao câncer.

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação do vereador Allysson Nordhan, legítimo representante da popu-
lação de São Francisco do Brejão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. - São Luís, 05 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA 
- Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N°335/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente a DIRETORIA DE RELA-
ÇÕES INSTITUCIONAIS DA TELEFONIA MÓVEL “VIVO”, so-
licitando providências no sentido de viabilizar a implantação de uma 
torre/antena de telefonia móvel no povoado de Periz de Baixo com 
expansão do sinal até o povoado de Periz de Cima no município de 
Bacabeira, neste Estado. 

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação do vereador Lucas Seixas, legítimo representante da população 
de Bacabeira.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. - São Luís, 05 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA 
- Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N°336/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente a DIRETORIA DE RE-
LAÇÕES INSTITUCIONAIS DA TELEFONIA MÓVEL “VIVO”, 
solicitando providências no sentido de viabilizar a expansão do sinal 
da operadora para os povoados de Vila João Palmeira e Vila União 
no município de São Francisco do Brejão, neste Estado. 

Solicitamos especial atenção a nossa proposição, atendendo soli-
citação do vereador Allysson Nordhan, legítimo representante da popu-
lação de São Francisco do Brejão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. - São Luís, 05 de fevereiro de 2021. - DANIELLA TEMA 
- Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 337/2021.
  
Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino,  solicitando  pro-
vidências junto ao Secretário Estadual de Infraestrutura - SINFRA, Dr. 
Clayton Noleto, no sentido de viabilizar, em caráter de urgência, a re-
cuperação e pavimentação asfáltica  da MA 325, trecho que interliga  o 
Município de Urbano Santos-MA a Belágua-MA, bem como execução 
do serviço de drenagem em toda sua extensão.

A citada rodovia encontra-se intrafegável, em péssimas condições 
de tráfego tanto para veículos, como motociclistas e pedestres, que por 
ali transitam, considerando o precário estado de conservação, tonando a 
via de difícil acesso e sem segurança em toda a sua extensão, principal-
mente nesse período invernoso, em função do grande volume de chuvas 
que vem atingindo a região, exigindo que seja também, implantado um 
sistema de drenagem, pois a grande quantidade de água proveniente das 
chuvas que se acumulam, tem tornado a via muito perigosa, causando 
acidentes e risco de morte para os usuários dessa importante rodovia.

Portanto, é imprescindível e inadiável a recuperação da rodovia 
acima citada pois, além de outros benefícios, esta rodovia se destaca 
pela contribuição ao desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida 
das pessoas que ali vivem, residem e se locomovem, e por consequên-
cia, eleva e crescimento do índice de desenvolvimento humano da Po-
pulação. 

Dada a importância do pleito solicitamos atenção especial do Go-
verno do Estado, no sentido do atendimento deste pedido, como forma 
de fomento às atividades vocacionais da região:   pesca e agropecuária.  

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2021. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 338 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador FLÁ-
VIO DINO, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Sr. 
CLAYTON NOLETO, solicitando que adote providências a fim de 
garantir a CONSTRUÇÃO, O MAIS BREVE POSSÍVEL, DE UM 
VIADUTO NO CRUZAMENTO DA ENTRADA DA AVENIDA 
LITORÂNEA COM A AVENIDA DOS HOLANDESES.

A presente solicitação é essencial para dar maior segurança aos 
usuários da via, pedestres, ciclistas e motoristas. Além disso a via dá 
acesso a um dos principais cartões postais do Estado, a Avenida Lito-
rânea.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 3 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 339 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDUARDO BRAI-
DE e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTE, CLÁUDIO RIBEIRO, solicitando que aprecie a possibili-
dade de AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA 
OUVIDORIA DA SMTT COM A CRIAÇÃO DE WHATSAPP E 
OUTROS CANAIS, ALÉM DA DIVULGAÇÃO DESSES CANAIS 
DENTRO E FORA DOS COLETIVOS.

A maioria das ocorrências registradas por meio da Ouvidoria da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) são de reclama-
ções em relação ao transporte público de São Luís. De todas as ligações 
recebidas, mais da metade diz respeito à recusa de parada pelo motoris-
ta, no embarque e desembarque de passageiros. A situação é comum em 
vários pontos da cidade e alvo de reclamações de quem já enfrenta as 
condições precárias dos coletivos e das paradas de ônibus e ainda não 
consegue subir ou descer dos ônibus.

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

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

INDICAÇÃO Nº 340 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Superintendente Regional do DNIT no Esta-
do do Maranhão, Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando 
que aprecie a possibilidade de CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS 
NOS TRECHOS DA BR 135 COMPREENDIDOS ENTRE O KM 
0 E A PONTE DO ESTREITO DOS MOSQUITOS MAIS ESPE-
CIFICAMENTE NAS PROXIMIDADES DAS VIAS QUE DÃO 
ACESSO ÀS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, com o objetivo 
de garantir maior segurança dos usuários da BR 135.

Passarelas de pedestres são pontes e viadutos destinados para o 
tráfego exclusivo de pedestres com a finalidade de facilitar a travessia 
de pessoas em locais com significante volume de trânsito de veículos 

automotores na área urbana. Passarelas são fundamentais para a tra-
vessia de pedestres com segurança tanto na área urbana quanto na área 
rural.

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

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

INDICAÇÃO Nº 341 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que 
a Secretaria da Mulher do Estado - Dra. Ana do Gás, disponibilize a 
“Carreta da Mulher” para a Sede de Chapadinha – MA.

Essa indicação é muito importante por se tratar de um serviço que 
irá atender toda a região do Baixo Parnaíba, posto que a população fe-
minina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados pela 
Carreta da Mulher, sendo necessário que se desloque para São Luís, 
elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar o acesso aos 
serviços públicos garantidos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - 
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 342 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO QUE APRECIEM A POS-
SIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA 
DOS HOLANDESES, EM FRENTE A PARADA DE ÔNIBUS, 
PRÓXIMO A PANIFICADORA VITAPÃO.

Pelo presente solicito a vossa excelência a recuperação asfálti-
ca no trecho acima mencionada, por se tratar de competência estadual, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores da área. 
Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, com o 
intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Nagib Haickel, 03 de fevereiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 343 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
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cação seja encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDUARDO 
BRAIDE, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS, DAVID COL DEBELLA, SOLICITANDO QUE 
APRECIEM A POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO ASFÁL-
TICA DA RUA 01, PLANALTO VINHAIS II, EM SÃO LUÍS. 

Pelo presente solicito a vossa excelência a recuperação asfáltica 
da rua acima mencionada uma vez que se trata de uma solicitação de 
diversos moradores da área. Desta forma se faz necessário o atendimen-
to desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Nagib Haickel, 03 de fevereiro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 344 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, e ao Secretário 
de Estado da Educação – Dr.  Felipe Camarão, solicitando a reforma e 
ampliação do CENTRO DE ENSINO PAULO RAMOS, no município 
de Chapadinha-MA.  

Esta indicação se justifica pelo fato de garantir melhorias para 
a escola, levando qualidade e comodidade aos estudantes, professores 
e funcionários. Temos que ter um local melhor para nossas crianças, 
professores e funcionários da educação pois precisamos valorizar nossa 
escola. Por isso esta reforma é de urgência, para um melhor conforto e 
segurança para os alunos e funcionários.

No inverno, a situação torna-se insuportável, dificultando ainda 
o aprendizado e o desconforto dos alunos. A água invade todo o lugar, 
impedindo com que as aulas ocorram. 

Dessa forma, a comunidade encontra-se em dificuldades para ter 
o acesso básico e fundamental a educação.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO N° 345 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após ou-
vida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, com a devida indexação do 
anteprojeto de Lei que, por sua vez, “Acrescenta 1(um) ano na conta-
gem de tempo da aposentadoria dos servidores públicos estaduais da 
ativa que desenvolveram atividades essenciais durante a pandemia do 
novo corona vírus, no ano de 2020”.

O presente anteprojeto de Lei objetiva dar reconhecimentos aos 
serviços prestados pelos servidores públicos estaduais que desenvolve-
ram atividades essenciais, lhes conferindo uma recompensa.

Em decorrência do anteprojeto de lei dispor sobre as atribuições 
das Secretarias de Estado, em observância ao artigo 43, inciso V, da 
Constituição do Estado do Maranhão, bem como, ao artigo 152 do Re-
gimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento da ideia, a 
indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. - São Luís, 05 de janeiro de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

ANTEPROJETO DE LEI N°        /2021

Acrescenta 1(um) ano na contagem de tempo da aposentadoria 
dos servidores públicos estaduais da ativa que desenvolveram ativida-
des essenciais durante a pandemia do Novo Corona Vírus, no ano de 
2020.

Art. 1º. Fica acrescido 1(um) ano na contagem de tempo da apo-
sentadoria dos servidores públicos estaduais da ativa que desenvolve-
ram atividades essenciais durante a pandemia do Novo Corona Vírus, 
no ano de 2020.

Art. 2º.  O benefício será anotado, pelo setor de Recursos Hu-
manos de cada Secretária, na folha de assentamento de cada servidor 
público. 

Art. 3º.  O Poder Executivo regulamentará esta lei em até 90(no-
venta) dias após entrar em vigor. 

Art. 4º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

INDICAÇÃO Nº 346 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando que 
o Secretário de Estado da Educação – Dr.  Felipe Camarão, provi-
dencie a reforma e ampliação da Biblioteca Farol da Educação Padre 
Almir Lima e Silva na cidade de Santa Helena – MA.  

A revitalização do Farol da Educação resultará em um espaço de 
educação, informação, cultura e lazer a toda população. Esta indicação 
é justificada pela atual situação da Biblioteca que está abandonada, sem 
condições de uso e em decorrência disso, encontra-se fechada, como 
mostram as imagens em anexo.

O pedido visa garantir melhorias para o aprendizado, levando 
qualidade e comodidade aos educadores, estudantes e artistas. 

Sabe-se que o caminho para o desenvolvimento social e cultural 
de uma sociedade acontece através da educação,  sendo assim, é im-
portante destacar e investir nesses equipamentos educacionais que irão 
beneficiar toda a comunidade e todos os públicos. 

Vale destacar a importância da leitura e atividades relativas ao es-
tímulo da educação, com medidas de alcance sociais que irá beneficiar 
toda região da baixada maranhense. 

De acordo com as imagens acima, é possível notar com clareza a 
necessidade da reforma, tendo em vista o bem-estar e conforto de toda 
a população.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual.
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 347 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, e ao Secretário 
de Estado da Educação – Dr.  Felipe Camarão, solicitando a reforma e 
ampliação do CENTRO DE ENSINO RAIMUNDO ARAUJO, no mu-
nicípio de Chapadinha-MA.  

Esta indicação se justifica pelo fato de garantir melhorias para 
a escola, levando qualidade e comodidade aos estudantes, professores 
e funcionários. Temos que ter um local melhor para nossas crianças, 
professores e funcionários da educação pois precisamos valorizar nossa 
escola. Por isso esta reforma é de urgência, para um melhor conforto e 
segurança para os alunos e funcionários.

No inverno, a situação torna-se insuportável, dificultando ainda 
o aprendizado e o desconforto dos alunos. A água invade todo o lugar, 
impedindo com que as aulas ocorram. 

Dessa forma, a comunidade encontra-se em dificuldades para ter 
o acesso básico e fundamental a educação.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 348 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino e ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, Senhor 
Rogério Cafeteira, solicitando a construção de uma Quadra Polies-
portiva na cidade de Chapadinha – MA.

Considerando que será de grande importância a prática desporti-
va, onde as crianças e jovens terão seus momentos de lazer, integração 
social e incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida, 
solicitamos o atendimento ao nosso pleito

São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2021 - Dra. Thaiza Hortegal - 
Deputada Estadual – PP

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

INDICAÇÃO Nº 349 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que o 
Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto viabilize a 

recuperação de 4 km da MA 313, que liga São Vicente Ferrer a Caja-
pió, especificamente na entrada da cidade de Cajapió, e se encontra em 
péssimas condições de tráfego, colocando em risco a vida e a segurança 
dos condutores.

Esta solicitação é de grande importância social e econômica para 
aquelas regiões, sendo necessária a imediata recuperação desta rodovia 
e melhoria da trafegabilidade com segurança, o escoamento da pro-
dução, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
da região. 

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - 
Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 350 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, 
Senhor Marcelo Tavares, solicitando, em caráter de urgência, a constru-
ção da Praça da Família no município de Cajapió – MA. 

A presente solicitação tem como objetivo iniciar essa obra que 
tem um impacto social muito relevante, pois incentiva a integração, 
transformando a praça da juventude deste município, em um espaço de-
mocrático de interação, lazer, convívio, com ambiente moderno, acessí-
vel, voltado para todas as idades e segmentos.

São Luís (MA), 08 de fevereiro de 2021 - Dra. Thaiza Hortegal - 
Deputada Estadual – PP

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2992/2020-
AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 23 de fevereiro às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção corretiva no Sistema de telefonia 
e na Rede Lógica. O edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.al.ma.leg.br no link Li-
citações, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
através da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, 
pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 08 
de fevereiro de 2021. Marcelo Costa. Pregoeiro da ALEMA




