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   ACOMPANHAMENTO - SAÚDE – COVID-19 – 

IMUNIZAÇÃO – RELATÓRIO FASES 5 E 6 – 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES. 

 

 

O RELATOR  EXMO. SR. CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER: 

1. RELATÓRIO 

Tratam os autos em análise de fiscalização que está sendo executado em cumprimento 

à linha de ação do Plano Anual de Controle Externo – PACE 2021, que prevê a 

fiscalização da imunização da população contra a Covid-19, sem prejuízo do 

atendimento médico ambulatorial e hospitalar à população, além da oferta de leitos 

para internação, visando atender a demanda excepcional, enquanto esta durar.  

Em virtude das fragilidades apontadas no primeiro relatório de acompanhamento (1º 

relatório - n. 4/2021 – doc. 28), pelo Núcleo de Controle Externo de Avaliação e 

Monitoramento de Políticas Públicas de Saúde - NSAÚDE foi realizada fiscalização in 

loco nas salas de vacinação para identificar, dentre outras questões: 

 se a rede de frios dos municípios encontrava-se preparada para o 

armazenamento e refrigeração dos imunizantes contra a Covid-19; 

 se os municípios possuíam computadores com Internet para realizar os 

registros; 

 se as instalações das salas de vacinação encontravam-se adequadas para o 

atendimento da população.   

Desta maneira, conforme o relatório de acompanhamento a temática central do 

segundo relatório está pautado na conservação das vacinas, que constitui medida 

essencial para a manutenção de sua eficácia. 
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No decorrer do trabalho foram visitados os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, 

sendo fiscalizadas entre duas a três salas de vacinação, no total de 156 salas de 

vacinação em 118 estabelecimentos. 

Destarte, dos 118 estabelecimentos fiscalizados, 100 realizam vacinação e 18 não 

realizam, atuando somente como centro de armazenamento e distribuição de vacinas. 

Ainda, por meio da análise dos formulários encaminhados, foram constatados que, dos 

118 estabelecimentos, 74 utilizavam-se somente de câmaras, 29 somente de 

geladeiras, 13 de geladeiras e câmaras e 2 eram apenas pontos de vacinação. 

De posse dos dados e da fiscalização realizada, a equipe detectou o seguinte achado 

na elaboração do segundo relatório (2º relatório - n. 6/2021 – doc. 71), dentre outros: 

 Item 2.1 do Relatório de Acompanhamento n. 6/2021: utilização de geladeiras 

domésticas para armazenamento de vacinas; 

Neste achado a equipe de auditoria detectou que 24 (vinte e quatro) municípios 

utilizavam refrigeradores domésticos para armazenamento de vacinas, e dentre esses, 

dois municípios não possuíam nenhuma câmara refrigerada em funcionamento. 

Por tal motivo, proferi a Decisão Monocrática n. 230/2021 (ratificada pela Decisão 

Plenária n. 678/2021, na qual foi deferida medida cautelar, bem como determinação no 

sentido de que os 24 municípios no prazo de 20 dias, adequassem a rede de frios 

passando a utilizar somente câmara refrigerada para armazenamento dos imunizantes, 

e quanto aos dois municípios que não possuíam nenhuma câmara para 

armazenamento, para que no prazo de 72 horas providenciassem suporte emergencial 

de energia elétrica aos equipamentos de armazenamento de vacinas. 

Além disso, em relação aos municípios que possuíam câmaras paralisadas, foi 

determinado que iniciassem as providências administrativas para dar utilidade às 

câmaras de refrigeração que se encontram paralisadas, encaminhando ao Tribunal, em 

até 10 dias úteis, informações sobre as providências tomadas. 
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Por fim, foi determinada a oitiva das partes para que se pronunciassem no prazo de 10 

(dez) dias para comunicar quais as providências adotadas quanto ao que foi relatado 

pela equipe de fiscalização. 

Assim, após essas etapas processuais, foi elaborado o terceiro relatório (3º relatório - 

n. 10/2021 – doc. 290),  cuja conclusão foi exarada com base somente nas 

deliberações prolatadas na Decisão TC 678/2021 referentes aos itens 1.1 (subitem 

1.1.1 a 1.1.2) e 1.2, as quais foram objetos da cautelar e das determinações, conforme 

excerto abaixo: 

1. DECISÃO TC-678/2021-2  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada, ante as razões 

expostas pelo Relator, em:  

1.1. RATIFICAR os fundamentos e a decisão, exarados através da Decisão 

Monocrática 230/2021-1 submetendo-os ao referendo deste Colegiado, de acordo com o 

parágrafo único do Regimento Interno c/c art. 124 § único da Lei Complementar 

621/2012, no sentido de: 

1.1.1. DEFERIR a medida cautelar no sentido de que os Secretários Municipais de 

Saúde de Alegre, Apiacá, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos 

Martins, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Irupi, Jaguaré, João Neiva, 

Laranja da Terra, Linhares, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Piúma, 

Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do 

Imigrante no prazo de 20 (vinte) dias adequem a rede de frios passando a utilizar, ainda 

que, em salas de vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos 

imunizantes. 

1.1.2. DETERMINAR aos Secretários Municipais de Saúde de Fundão e Guarapari que 

no prazo de 72 horas, providenciem suporte emergencial de energia elétrica aos 

equipamentos de armazenamento de vacinas, até que as câmaras refrigeradas com 

bateria sejam adquiridas. 

[...] 
1.2. DETERMINAR, com base no disposto no art. 329º, §7º, do Regimento Interno do 

TCEES, aos municípios de Piúma, Ibiraçu, Guarapari e Ibitirama para que iniciem as 

providências administrativas para dar utilidade às câmaras de refrigeração que se 

encontram paralisadas, encaminhando ao Tribunal, em até 10 dias úteis, informações 

sobre as providências tomadas (Achado 2.2); 

(...) 

 
Ao final o NSAÚDE, apresentou a seguinte proposta de encaminhamento: 

3. Conclusão e Proposta de encaminhamento. 

 
Ante o exposto, sugere-se ao Plenário deste Tribunal de Contas as seguintes 
propostas de encaminhamento, conforme tabela abaixo:  

Município Proposta de encaminhamento 

Alegre Sugere-se:  

Notificar o Secretário de Saúde de Alegre para informar ao 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 402CE-82415-0444A



 
ACÓRDÃO TC-421/2022 

is/fbc 

 

 

Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e 

nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos 

para efetiva utilização. 

Apiacá Sugere-se: 

1. Aplicação de multa à Secretária de Saúde de Apiacá, 

com fundamento no art. 135, IV da Lei 

Complementar 621/2012.
1
 

2. Seja reiterada a determinação 1.1.1 da Decisão 

678/2021 – Plenário para que, no prazo estipulado 

pelo Relator, a Secretária de Saúde de Apiacá adeque 

a rede de frios passando a utilizar, ainda que, em 

salas de vacinação, somente câmara refrigerada para 

armazenamento dos imunizantes. 

 

Aracruz Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Aracruz para 

concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar a Secretária de Saúde de Aracruz para que 

informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. notificar a Secretária de Saúde de Aracruz para que 

informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

Brejetuba Sugere-se:  

Notificar o Secretário de Saúde de Brejetuba para informar ao 

Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e 

nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos 

para efetiva utilização. 

 

Cariacica Sugere-se: 

Notificar o Secretário de Saúde de Cariacica para informar 

ao Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos 

e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos 

para efetiva utilização. 

 

Conceição da 

Barra 

Sugere-se: 

1. Aplicação de multa ao Secretário de Saúde de 

Conceição da Barra, com fundamento no art. 135, IV 

da Lei Complementar 621/2012. 

2. Seja reiterada a proposta de determinação para que, 

no prazo estipulado pelo Relator, o Secretário de 

Saúde de Conceição da Barra adeque a rede de frios 

                                                 
1
 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

[...] 

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do 

Tribunal de Contas; 

[...] 
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passando a utilizar, ainda que, em salas de vacinação, 

somente câmara refrigerada para armazenamento dos 

imunizantes. 

 

Domingos 

Martins 

Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Domingos 

Martins para concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar a Secretária de Saúde de Domingos Martins 

para que informe no prazo de 5 dias medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. notificar a Secretária de Saúde de Domingos Martins 

para que informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

Fundão Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Fundão para 

concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar o Secretário de Saúde de Fundão para que 

informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. notificar o Secretário de Saúde de Fundão para que 

informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

Governador 

Lindenberg 

Sugere-se notificar o Secretário de Saúde do município para 

que: 

1. Envie ao TCEES, no prazo de 5 dias, cópia da ordem 

de compra das câmaras refrigeradas. 

2. Informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

Guarapari Sugere-se notificar o Secretário de saúde para: 

 

1. Informar ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização;  

2. Informar, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas; 

3. Enviar, no prazo de 5 dias, cópia da Nota de 

Liquidação referente à execução do serviço de 

suporte emergencial de energia. 

4. Enviar ao Tribunal, no prazo de 5 dias, a cópia da 
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Nota de Liquidação que comprove que foi realizada 

manutenção da câmara refrigeradora sem utilidade. 

 

Ibitirama Sugere-se: 

1. Aplicação de multa à Secretária de Saúde de 

Ibitirama, com fundamento no art. 135, IV da Lei 

Complementar 621/2012. 

2. Seja reiterada a determinação 1.2 da Decisão 

678/2021 – Plenário para que, no prazo de 5 dias, a 

Secretária de Saúde de Ibitirama inicie as 

providências administrativas para dar utilidade às 

câmaras de refrigeração que se encontram 

paralisadas, encaminhando ao Tribunal, em até 10 

dias, informações sobre as providências tomadas 

 

Irupi Sugere-se notificar o Secretário de Saúde de Irupi para: 

a. Informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, 

inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 

equipamentos para efetiva utilização; e 

b. Informar, no prazo de 5 dias, quais medidas estão sendo 

tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as 

câmaras adquiridas sejam instaladas. 

 

 

 

Jaguaré Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Jaguaré para 

concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar a Secretária de Saúde de Jaguaré para que 

informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. notificar a Secretária de Saúde de Jaguaré para que 

informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

João Neiva Sugere-se:  

1. notificar o Secretário de Saúde de João Neiva para 

informar ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

Laranja da Terra Sugere-se notificar o Secretário de Saúde de Laranja da Terra 

para: 

a. Informar ao Tribunal, no prazo de 5 dias, quais adequações 

estão sendo realizadas na rede de frios do município. 

b. No caso de aquisição de câmaras refrigeradas, informar ao 

Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e 

nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos 

para efetiva utilização 
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Linhares Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Linhares para 

concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar a Secretária de Saúde de Linhares para que 

informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. notificar a Secretária de Saúde de Linhares para que 

informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

Marechal 

Floriano 

Sugere-se: 

1. Aplicação de multa à Secretária de Saúde de 

Marechal Floriano, com fundamento no art. 135, IV 

da Lei Complementar 621/2012. 

2. Seja reiterada a determinação 1.1.1 da Decisão 

678/2021 – Plenário para que, no prazo estipulado 

pelo Relator, a Secretária de Saúde de Marechal 

Floriano adeque a rede de frios passando a utilizar, 

ainda que, em salas de vacinação, somente câmara 

refrigerada para armazenamento dos imunizantes. 

 

Mimoso do Sul Sugere-se: 

1. aplicação de multa ao Secretário de Saúde de 

Mimoso do Sul, com fundamento no art. 135, IV da 

Lei Complementar 621/2012. 

2. Seja reiterada a determinação 1.1.1 da Decisão 

678/2021 – Plenário para que, no prazo estipulado 

pelo Relator, o Secretário de Saúde de Mimoso do 

Sul adeque a rede de frios passando a utilizar, ainda 

que, em salas de vacinação, somente câmara 

refrigerada para armazenamento dos imunizantes. 

 

Muniz Freire Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Muniz Freire para 

concluir a compra dos equipamentos; 

2. notificar a Secretária de Saúde de Muniz Freire para 

que informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 

até que as câmaras adquiridas sejam instaladas; 

3. notificar a Secretária de Saúde de Muniz Freire para 

que informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

Piúma Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Piúma para 

concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar a Secretária de Saúde de Piúma para que 

informe, no prazo de 5 dias, quais medidas estão 

sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes 
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até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

3. notificar a Secretária de Saúde de Piúma para que 

informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

4. notificar a Secretária de Saúde de Piúma para que 

envie ao Tribunal, no prazo de 5 dias, a 

documentação que comprove a manutenção do 

equipamento.  

 

Rio Bananal Sugere-se: 

1. Aplicação de multa à Secretária de Saúde de Rio 

Bananal, com fundamento no art. 135, IV da Lei 

Complementar 621/2012. 

2. Seja reiterada a determinação 1.1.1 da Decisão 

678/2021 – Plenário para que, no prazo estipulado 

pelo Relator, a Secretária de Saúde de Rio Bananal 

adeque a rede de frios passando a utilizar, ainda que, 

em salas de vacinação, somente câmara refrigerada 

para armazenamento dos imunizantes. 

 

 

Santa 

Leopoldina 
Sugere-se: 

1. Notificar a Secretária de Saúde de Santa Leopoldina 

para informar ao TCEES, no prazo de 5 dias, se o 

município pretende comprar câmaras refrigeradas e, 

em caso positivo, enviar documentação 

comprobatória, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 

 

 

Santa Maria de 

Jetibá 

Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Santa Maria de 

Jetibá para concluir a compra dos equipamentos, e 

2. notificar a Secretária de Saúde de Santa Maria de 

Jetibá para que informe ao Tribunal, com 

documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota 

de liquidação, quando da instalação dos 

equipamentos para efetiva utilização. 

 

 

Santa Teresa Sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Santa Teresa para 

concluir a compra dos equipamentos, e 

2. Notificar a Secretária de Saúde de Santa Teresa para 

que informe ao Tribunal, com documentos 

comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 

quando da instalação dos equipamentos para efetiva 

utilização. 
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Venda Nova do 

Imigrante 

Sugere-se notificar a Secretária de Saúde de Venda Nova do 

Imigrante para que: 

1. Envie ao Tribunal, no prazo de 5 dias, a cópia da 

Nota de Liquidação que comprove que foi realizada 

manutenção da câmara refrigeradora, além de fotos 

da câmara refrigeradora. 

 

 

Ato contínuo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em parecer do 

Procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva (doc. 300), além de acolher o relatório 

técnico, informa da existência da lei complementar estadual n. 946/2020, que dispõe 

sobre procedimentos para contratações e outras medidas para enfrentamento da 

calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus 

(COVID-19). 

Esse feito ocorreu porque o Ministério Público constatou “inúmeros pedidos de prazo 

para conclusão dos trâmites administrativos”, e prosseguiu afirmando que dá a 

entender que pode haver desconhecimento dos gestores desta legislação que, usada 

após análise de cada caso, daria mais celeridade aos processos administrativos. 

Retornado os autos ao relator, foi proferida a Decisão Monocrática n. 355/2021 (doc. 

304), a qual foi ratificada pelo colegiado na Decisão n. 1484/2021 (doc. 348) 

acompanhando a área técnica pelo chamamento aos autos dos responsáveis e ficando 

de analisar as multas no momento do voto. 

Dando seguimento, o Plenário decidiu através do Acórdão n. 675/2021 (doc. 522), nos 

termos do voto do relator, pela aplicação de multa por descumprimento de 

determinações do TCEES e que fossem monitoradas em autos apartados para não 

prejudicar a celeridade do processo atual e para promover maior eficiência na 

fiscalização em curso.  
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Nessa esteira foi dado seguimento à fiscalização, culminando no quarto relatório (4º 

relatório - n. 12/2021 – doc. 585), cujo objetivos são os dados da vacinação no Estado 

do Espírito Santo, identificado as pessoas vacinadas, suas informações pessoais, a 

vacina e a dose aplicadas, o local e a data onde a aplicação ocorreu, além de outras 

informações que servem como indicadores do processo de imunização. 

Para tanto, foram utilizadas duas questões no acompanhamento, as quais constavam 

no rol de oito questões que seriam fiscalizadas no decorrer dos trabalhos e constam no 

primeiro relatório (doc. 28): 

Q1 -O cadastro da vacinação está sendo realizado de forma tempestiva no sistema do 

SUS (SI-PNI)? É possível saber quem tomou vacina, bem como o quantitativo de 

doses, a data, o local, e se pertencia ao grupo prioritário? 

Q4 -A ordem de prioridade para a vacinação está sendo executada e de forma 

proporcional e isonômica? 

 

Realizada a quarta fase, a conclusão da equipe de auditores, que foi acompanhada 

pelo Ministério Público de Contas (doc. 606) em Parecer do Procurador Dr. Luis 

Henrique Anastácio da Silva, foi a seguinte: 

A. Com fundamento no art. 1º, inciso XXXVI, da Lei Orgânica e no art. 207, 
inciso V, do Regimento Interno, RECOMENDAR à Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) que: 

a. Reforce a capacitação dos responsáveis nos municípios pelo registro 
da vacinação (Achados 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 
3.11); 

b. Reforce as campanhas de orientação para a população sobre os 
prazos para recebimento da 2ª dose da vacina (Achados 3.4 e 3.5). 

c. Emita orientação aos municípios para que evitem estabelecer prazo 
para a segunda dose no limite máximo indicado na bula, a fim 
diminuir o risco de que o mesmo seja ultrapassado, desde que a 
orientação não contrarie a bula dos imunizantes e nem o plano de 
operacionalização da vacinação (Achado 3.4); 

d. Articule junto ao CONASS uma solicitação ao Ministério da Saúde 
para que que seja aprimorada no SI-PNI a funcionalidade de 
alteração de registros de vacinação salvos com erro, com o objetivo 
de corrigi-los, impedindo também a inserção de registros duplicados 
(Achado 3.9). 
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B. Com fundamento no art. 1º, inciso XXXVI, da Lei Orgânica e no art. 207, 
inciso V, do Regimento Interno, RECOMENDAR às secretarias municipais 
de saúde dos 78 municípios que: 

a. Regularizem a vacinação dos cidadãos que possam ter sido 
prejudicados em sua imunização por terem recebido apenas uma 
dose da vacina (Achados3.1), pela aplicação de doses de vacinas de 
fabricantes diferentes (Achado 3.2), pelo registro incorreto da vacina 
aplicada (Achado 3.10) ou pela aplicação de doses de vacinas 
vencidas (Achado 3.11); 

b. Acompanhem os cidadãos que possam ter tido sua imunização 
prejudicada pelo não atendimento aos prazos mínimo ou máximo de 
aplicação entre as doses e, se necessário, regularizem sua 
imunização (Achados 3.3 e 3.4); 

c. Assim que for possível, criem uma força tarefa para revisar os 
registros com problemas e realizar a correção dos mesmos (Achados 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11); 

d. Promovam uma busca ativa para regularizar a imunização dos 
cidadãos que não receberam a 2ª dose da vacina, mesmo após 
ultrapassado o prazo máximo (Achado 3.5). 

e. Priorizem o agendamento da vacinação para os cidadãos que ainda 
não receberam a 2ª dose o imunizante, mesmo após ultrapassado o 
prazo máximo (Achado 3.5). 

f. Apurem eventuais irregularidades no que concerne à fila de prioridade 
da vacinação, em relação aos grupos prioritários de faixa etária de 60 
anos ou mais e aos menores de 18 anos que suspostamente foram 
vacinados (Achado 3.7); 

g. Apurem eventuais irregularidades no que concerne à fila de prioridade 
da vacinação, em relação ao grupo prioritário de pessoas com 60 
anos ou mais institucionalizadas (Achado 3.8); 

h. Apurem eventuais irregularidades no que concerne à fila de prioridade 
da vacinação, em relação aos registros repetidos (Achado 3.9). 

C. Com fundamento na proclamação da Declaração de Moscou (2019) para 
que seja reforçado o impacto das EFS na accountability e na transparência 
da gestão pública, AUTORIZAR a Segex que Envie ao Centro de Apoio 
Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops), do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES): 

a. Cópia dos registros nominais identificados de vacinados com menos 
de 60 anos que foram vacinados como idosos (Achado 3.7); 

b. Cópia dos registros nominais identificados de vacinados com menos 
de 60 anos que foram vacinados como residentes de ILPI (Achado 
3.8); 

c. Cópia dos registros nominais identificados de vacinados com registros 
repetidos (Achado 3.9). 

D. Com fundamento na proclamação da Declaração de Moscou (2019) para 
que seja reforçado o impacto das EFS na accountability e na transparência 
da gestão pública, DISPONIBILIZAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO às partes 
interessadas, a saber: 

a. Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS) da Sesa; 
b. Secretarias municipais de saúde dos 78 municípios; 
c. Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 

Saúde (Caops) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
(MPES); 

d. Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo (ALES); 
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e. Laboratório de Epidemiologia da Ufes; e 
f. Veículos de imprensa interessados. 

E. Também com fundamento na Declaração de Moscou (2019), TORNAR 
PÚBLICO ESTE RELATÓRIO, divulgando-o nas notícias sobre o trabalho 
que possam ser veiculadas no website do Tribunal. 

 

Ato continuo, proferi o Voto n. 3408/2021 (doc. 608), que foi acolhido na íntegra, 

culminando na Decisão n. 2122/2021 (doc. 609), nestes termos: 

1.1. RECOMENDAR, com fundamento no art. 1º, inciso XXXVI, da lei orgânica 
e no art. 207, inciso V, do RITCEES, à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) 
que: 

1.1.1. Reforce a capacitação dos responsáveis nos municípios pelo 
registro da vacinação (Achados 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 
e 3.11); 
1.1.2. Reforce as campanhas de orientação para a população sobre os 
prazos para recebimento da 2ª dose da vacina (Achados 3.4 e 3.5). 
1.1.3. Emita orientação aos municípios para que evitem estabelecer 
prazo para a segunda dose no limite máximo indicado na bula, a fim 
diminuir o risco de que o mesmo seja ultrapassado, desde que a 
orientação não contrarie a bula dos imunizantes e nem o plano de 
operacionalização da vacinação (Achado 3.4); 
1.1.4. Articule junto ao CONASS uma solicitação ao Ministério da Saúde 
para que que seja aprimorada no SI-PNI a funcionalidade de alteração 
de registros de vacinação salvos com erro, com o objetivo de corrigi-los, 
impedindo também a inserção de registros duplicados (Achado 3.4). 

1.2. RECOMENDAR, com fundamento no art. 1º, inciso XXXVI, da lei orgânica 
e no art. 207, inciso V, do RITCEES, às secretarias municipais de saúde dos 
78 municípios que: 

1.2.1 Regularizem a vacinação dos cidadãos que possam ter sido 
prejudicados em sua imunização por terem recebido apenas uma dose 
da vacina (Achados 3.1), pela aplicação de doses de vacinas de 
fabricantes diferentes (Achado 3.2), pelo registro incorreto da vacina 
aplicada (Achado 3.10) ou pela aplicação de doses de vacinas vencidas 
(Achado 3.11); 
1.2.2. Acompanhem os cidadãos que possam ter tido sua imunização 
prejudicada pelo não atendimento aos prazos mínimo ou máximo de 
aplicação entre as doses e, se necessário, regularizem sua imunização 
(Achados 3.3 e 3.4); 
1.2.3. Assim que for possível, criem uma força tarefa para revisar os 
registros com problemas e realizar a correção dos mesmos (Achados 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11); 
1.2.4. Promovam uma busca ativa para regularizar a imunização dos 
cidadãos que não receberam a 2ª dose da vacina, mesmo após 
ultrapassado o prazo máximo (Achado 3.5). 
1.2.5. Priorizem o agendamento da vacinação para os cidadãos que 
ainda não receberam a 2ª dose o imunizante, mesmo após ultrapassado 
o prazo máximo (Achado 3.5). 
1.2.6. Apurem eventuais irregularidades no que concerne à fila de 
prioridade da vacinação, em relação aos grupos prioritários de faixa 
etária de 60 anos ou mais e aos menores de 18 anos que 
suspostamente foram vacinados (Achado 3.7); 
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1.2.7. Apurem eventuais irregularidades no que concerne à fila de 
prioridade da vacinação, em relação ao grupo prioritário de pessoas com 
60 anos ou mais institucionalizadas (Achado 3.8); 

1.2.8. Apurem eventuais irregularidades no que concerne à fila de 
prioridade da vacinação, em relação aos registros repetidos (Achado 
3.9). 

1.3. AUTORIZAR, com fundamento na proclamação da Declaração de Moscou 
(2019), para que seja reforçado o impacto das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores - EFS na accountability e na transparência da gestão pública, para 
que a Segex envie ao Centro de Apoio Operacional de Implementação das 
Políticas de Saúde (Caops), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
(MPES): 

1.3.1. Cópia dos registros nominais identificados de vacinados com 
menos de 60 anos que foram vacinados como idosos (Achado 3.7); 
1.3.2. Cópia dos registros nominais identificados de vacinados com 
menos de 60 anos que foram vacinados como residentes de Instituições 
de Longa Permanência para Idosos - ILPI (Achado 3.8); 
1.3.3. Cópia dos registros nominais identificados de vacinados com 
registros repetidos (Achado 3.9). 

1.4. DISPONIBILIZAR CÓPIA DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO n. 
12/2021 E DAR CIÊNCIA, com fundamento na proclamação da Declaração de 
Moscou (2019) para que seja reforçado o impacto das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores - EFS na accountability e na transparência da gestão pública às 
partes interessadas, a saber: 

1.4.1. Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS) da Sesa; 
1.4.2. Secretarias municipais de saúde dos 78 municípios; 
1.4.3. Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Saúde (Caops) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
(MPES); 
1.4.4. Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo (ALES); 
1.4.5. Laboratório de Epidemiologia da Ufes; e 
1.4.6. Veículos de imprensa interessados. 

1.5. TORNAR PÚBLICO O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO n. 
12/2021, com fundamento na Declaração de Moscou (2019), art. 37 da 
Constituição Federal e Lei de Acesso à Informação n. 12.527/2011. 
1.6. Após, RETONAR os autos ao núcleo de origem para a continuidade do 
trabalho de fiscalização. 

 

Em atendimento ao item 1.6 da decisão retro mencionada, foram elaborados os 

relatórios das quinta e sexta fases, identificados, respectivamente por 5º relatório - n. 

1/2022 – doc 938 e 6º relatório – n. 4/2022 – doc. 980, que foram corroborados pelos 

pareceres do Ministério Público de Contas, como se observa nos docs. 978 e 984. 

No quinto relatório (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) verificou-se o cumprimento das 

deliberações advindas do item 1.1 da Decisão n. 1484/2021 (doc. 348), que ratificou a 

Decisão Monocrática n. 355/2021 (doc. 304): 
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1. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde de 
Alegre para informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.1 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

2. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 678/2021, no 
prazo de 20 dias, à Secretária de Saúde de Apiacá a adequação da rede 
de frios passando a utilizar, ainda que, em salas de vacinação, somente 
câmara refrigerada para armazenamento dos imunizantes (item 2.2 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

3. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Aracruz para 
concluir a compra dos equipamentos (item 2.3 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

4. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Aracruz para que informe, quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.3 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

5. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde de 
Brejetuba para informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.4 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

6. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde de 
Cariacica para informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.5 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

7. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 678/2021, no 
prazo de 20 dias, ao Secretário de Saúde de Conceição da Barra a 
adequação da rede de frios passando a utilizar, ainda que, em salas de 
vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos 
imunizantes (item 2.6 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

8. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Domingos Martins 
para concluir a compra dos equipamentos (item 2.7 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

9. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Domingos Martins para que informe, quais medidas estão sendo tomadas 
para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas 
sejam instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.7 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

10. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Fundão para concluir 
a compra dos equipamentos (item 2.8 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

11. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Fundão para que informe, quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
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efetiva utilização (item 2.8 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

12. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretário Municipal de Saúde de 
Governador Lindenberg para que envie cópia da ordem de compra das 
câmaras refrigeradas, informe, quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.9 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

13. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretário Municipal de Saúde de 
Guarapari para que envie cópia da Nota de Liquidação referente à 
execução do serviço de suporte emergencial de energia, a cópia da Nota 
de Liquidação que comprove que foi realizada manutenção da câmara 
refrigeradora sem utilidade, além de informar quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresentar documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação 
dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.10 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

14. DETERMINAR, reiterando o item 1.2 da Decisão TC n. 678/2021, que no 
prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de Ibitirama inicie as 
providências administrativas para dar utilidade às câmaras de refrigeração 
que se encontram paralisadas, encaminhando ao Tribunal, em até 10 dias, 
informações sobre as providências tomadas (item 2.12 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

15. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretário Municipal de Saúde de Irupi 
para que informe quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.13 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

16. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Jaguaré para 
concluir a compra dos equipamentos (item 2.14 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

17. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Jaguaré para que informe, quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.14 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

18. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretária Municipal de Saúde de João 
Neiva para que apresente documentos comprobatórios, inclusive fotos e 
nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para efetiva 
utilização (item 2.15 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

19. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretária Municipal de Saúde de 
Laranja da Terra para informar ao Tribunal quais adequações estão sendo 
realizadas na rede de frios do município, bem como, no caso de aquisição 
de câmaras refrigeradas, informar ao Tribunal, com documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação 
dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.16 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);   
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20. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Linhares para 
concluir a compra dos equipamentos (item 2.17 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

21. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Linhares para que informe quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.17 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

22. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 678/2021, no 
prazo de 20 dias, à Secretária Municipal de Saúde de Marechal Floriano a 
adequação da rede de frios passando a utilizar, ainda que, em salas de 
vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos 
imunizantes (item 2.18 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

23. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 678/2021, no 
prazo de 20 dias, à Secretária Municipal de Saúde de Mimoso do Sul a 
adequação da rede de frios passando a utilizar, ainda que, em salas de 
vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos 
imunizantes (item 2.19 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

24. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Muniz Freire para 
concluir a compra dos equipamentos (item 2.20 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

25. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Muniz Freire para que informe quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.20 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

26. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Piúma para concluir 
a compra dos equipamentos (item 2.21 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

27. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Piúma para que informe quais medidas estão sendo tomadas para 
armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam 
instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização, além de se enviar a documentação que comprove a 
manutenção do equipamento (item 2.21 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

28. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 678/2021, no 
prazo de 20 dias, à Secretária Municipal de Saúde de Rio Bananal a 
adequação da rede de frios passando a utilizar, ainda que, em salas de 
vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos 
imunizantes (item 2.22 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

29. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Santa Leopoldina para que informe se o município pretende comprar 
câmaras refrigeradas e, em caso positivo, enviar documentação 
comprobatória, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação 
dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.23 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 
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30. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Santa Maria de 
Jetibá para concluir a compra dos equipamentos (item 2.24 do Relatório 
de Acompanhamento n. 10/2021); 

31. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Santa Maria de Jetibá para que apresente documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.24 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

32. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Santa Teresa para 
concluir a compra dos equipamentos (item 2.25 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

33. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Santa Teresa para que apresente documentos comprobatórios, inclusive 
fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos equipamentos para 
efetiva utilização (item 2.25 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021); 

34. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária de Saúde de Venda Nova do 
Imigrante para que envie a cópia da Nota de Liquidação que comprove 
que foi realizada manutenção da câmara refrigeradora, além de fotos da 
câmara refrigeradora (item 2.26 do Relatório de Acompanhamento n. 
10/2021). 

 

Em conclusão, o NSAÚDE sugere: 

1. DETERMINAR a juntada dos Protocolos 21476/2021, 831/2022, 
1043/2021, 27632/2021, 25904/2021, 26655/2021, 733/2022 e 25828/2021, 
com fundamento no art. 288, II e III do Regimento Interno (Resolução TC 
261/2013)

2
;   

2. CONSIDERAR como cumpridas as determinações e notificações 
exaradas nos itens 1 ao 34 (exceto itens 15, 32 e 33) da Decisão Monocrática 
355/2021, ratificada pela Decisão 1484/2021 – Plenário, atinentes aos 
seguintes municípios: Alegre, Apiacá, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, 
Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Governador Lindenberg, 
Guarapari, Ibitirama, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, 
Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Piúma, Rio Bananal, Santa 
Leopoldina e Santa Maria de Jetibá;   
3. CONSIDERAR como cumpridas parcialmente as determinações e 
notificações atinentes aos seguintes municípios: Irupi e Santa Teresa 
(referentes aos itens 15, 32 e 33 da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada 
pela Decisão 1484/2021 – Plenário);   
4. NOTIFICAR a Secretária de Saúde de Irupi para explicar sobre a foto da 
geladeira doméstica conservando imunobiológicos (Protocolo 12003/2021), 
bem como informar se ainda persiste o armazenamento de vacinas em 
geladeiras domésticas, e por fim, apresentar Nota de Liquidação da câmara 
refrigerada associada ao pregão aberto pelo município;   
5. NOTIFICAR o Secretário municipal de Saúde de Santa Teresa para 
informar sobre o andamento da aquisição atinente ao Pregão Eletrônico 

                                                 
2
 Art. 288. O Relator será juiz do feito que lhe for distribuído, competindo-lhe: [...] II - determinar a juntada 

de documentos que lhe tenham sido encaminhados, pertinentes à instrução dos autos de sua relatoria; 
III - determinar o desentranhamento de documentos dos processos, anexação, apensamento e outras 
medidas correlatas acerca da organização e constituição dos autos;  
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43/2021, apresentando fotos e a Nota de Liquidação corresponde caso já 
ocorrida a entrega dos equipamentos;   
6. DISPONIBILIZAR os Relatórios de Acompanhamento 6/2021, 10/2021 e 
este, juntamente com a Decisões TC 678/2021 – Plenário e 1484/2021 - 
Plenário à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde do Espírito 
Santo, considerando as informações colhidas sobre o município de Aracruz 
que possui unidade de saúde em área indígena;   
7. REITEIRAR aos municípios monitorados nesse relatório a 
recomendação 1.4.9 da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, colocar em 
funcionamento os sistemas de alarme telefônico das câmaras refrigeradas 
que vêm de fábrica com essa função e que verifiquem periodicamente seu 
funcionamento;   
8. REITEIRAR aos municípios monitorados nesse relatório a 
recomendação 1.4.10 da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, instalar 
sistemas de alarme telefônico externos nos equipamentos de armazenamento 
atuais que não vêm de fábrica com essa função e que verifiquem 
periodicamente seu funcionamento;   
9. REITEIRAR aos municípios monitorados nesse relatório a 
recomendação 1.4.11 da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, cadastrar 
nas discadoras, pelo menos, os números de telefone do responsável pelo 
estabelecimento onde ficam armazenados os imunobiológicos, do 
responsável pela sala onde ficam armazenados os imunobiológicos e de um 
técnico capaz de fazer uma avaliação de instalações elétricas;   
10. REITEIRAR aos municípios monitorados nesse relatório a 
recomendação 1.4.12 da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, informar e 
capacitar os responsáveis do local de armazenamento sobre a funcionalidade 
de alarme por discagem telefônica;   
11. REITEIRAR aos municípios monitorados nesse relatório a 
recomendação 1.4.16 da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, capacitar as 
equipes de vacinação para operar as câmaras de refrigeração a fim de 
gozarem da tecnologia disponível em todas as suas funcionalidades, 
considerando que cada fabricante de câmara refrigerada pode oferecer um 
conjunto próprio de tecnologias para melhor conservar as propriedades dos 
imunológicos;   
12. RECOMENDAR aos 78 municípios que efetuem o registro dos 
equipamentos adquiridos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde; e   
13. Após, retornar os autos ao núcleo de origem para a continuidade do 
trabalho de fiscalização.  

 

No tocante ao sexto relatório (6º relatório – n. 4/2022 – doc. 980), seu objetivo foi de 

acompanhar o processo de imunização infantil contra a COVID-19 nos municípios 

capixabas. 

No cumprimento do objetivo proposto foram elaboradas três questões de auditoria: 

1. A vacinação infantil no Estado do Espírito, contra a Covid-19, está ocorrendo 

de forma desigual entre os municípios?  

2. A Secretaria de Educação está participando ativamente da vacinação infantil 

contra a Covid-19?  
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3. Os municípios estão realizando ações visando aumentar a adesão dos 

responsáveis pelo faixa etária alvo? 

 

Desta forma, a área técnica, em resposta às três questões de auditoria, apresenta as 

seguintes conclusões e propostas de encaminhamento: 

3 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO  
Preliminarmente, reitera-se que os dados do questionário encaminhado aos 
gestores foram declaratórios, não tendo sido validados presencialmente pela 
equipe de fiscalização.  
Esse trabalho de fiscalização sofreu uma limitação, tendo em vista a completa 
ausência de respostas em 5 municípios (Baixo Guandu, Barra de São 
Francisco, Dores do Rio Preto, Santa Leopoldina, e São Gabriel da Palha), e a 
parcial ausência de respostas em 3 municípios (Itapemirim, Montanha e São 
Roque do Canaã).  
Além disso a equipe encontrou, de forma geral, muitas dificuldades para 
conseguir se comunicar, por telefone, com as secretarias de saúde municipais, 
em razão do número de telefone estar desatualizado.   
Com isso, alerta-se aos municípios sobre a necessidade de manter os números 
de telefones atualizados, pois esse meio de comunicação também é importante 
para a população do respectivo município.  
A vacinação contra a Covid-19 (1º dose) em crianças de 5 a 11 apresenta uma 
diferença de 51,50% entre o município melhor colocado, Laranja da Terra 
(77,00%), e o pior colocado, Guarapari (25,50%). A vacinação considerando o 
estado como um todo apresenta um percentual de 42,2%.  
Os 39 municípios melhores colocados (Laranja da Terra a São Mateus) 
correspondem a 25,12% da população do estado, enquanto os outros 39 
(Conceição da Barra a Guarapari) correspondem a 74,88%, o que justifica a 
diferença entre a média do estado (42,20%) e a média entre os municípios 
(50,22%).  
Soma-se a essa constatação o fato de que a microrregião metropolitana, que 
concentra em torno de 50% da população do Estado, apresenta o segundo pior 
percentual de vacinação infantil, com 39,4%.  
Em situação ainda pior que a microrregião metropolitana, encontra-se a 
microrregião Central Sul, com 34,8%; enquanto que a melhor a microrregião é 
a sudoeste serrana, com 54,5%. As demais microrregiões apresentam 
percentual acima da proporção de vacinação de 42,2% no âmbito do Estado.  
De forma geral pode-se citar duas grandes explicações que ajudam a tomar 
lições sobre as diferenças apresentadas entre os municípios e que se reforçam 
mutuamente: a atitude do poder público e a atitude da população.  
No primeiro caso, a equipe de fiscalização procurou obter dados, entre os 
municípios, sobre realização de ações que, em tese, podem vir a ser fatores 
importantes para manter o avanço da vacinação infantil, tais como a realização 
de busca ativa, a articulação intersetorial e a expansão do horário de 
vacinação.   
Para o segundo caso, dada as dificuldades existentes para obter um relatório a 
tempo das circunstâncias, a equipe de fiscalização procurou buscar dos 
próprios gestores as suas opiniões sobre fatos não relacionados à gestão 
operacional do poder público, mas que circunscrevem ao terreno das atitudes 
dos pais, tais como existência de boatos que desinformam e a falta de 
importância dada pelos pais para a vacinação.  
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Para o primeiro caso, em decorrência dos dados analisados, formulou-se 
achados específicos relacionados à articulação entre a secretaria de saúde e a 
secretaria municipal de educação, e a ausência de vacinação infantil além dos 
horários regulares.  
Foram fundamentais para esses achados, entre outros, o fato de que 10 
municípios afirmaram que não há participação da secretaria de educação na 
vacinação e o fato de que somente 32 municípios afirmaram que realizam 
vacinação em horário noturno e/ou em fim de semana.  
Para o segundo caso (atitude dos pais), quando questionados se os boatos 
relacionados a vacinação divulgados nas redes sociais estariam atrapalhando a 
vacinação, 53 municípios disseram que sim.   
Contudo, captar as possíveis diferenças entre as atitudes da população para a 
vacinação infantil requer um aprimoramento.  
Para determinados segmentos da sociedade é possível que as ações do poder 
público realizadas até agora sejam insuficientes para persuadi-los, enquanto 
pais, a vacinarem os seus filhos.   
Nesse sentido, uma hipótese é que a distribuição desses segmentos mais 
resistentes à política pública da vacinação infantil seja heterogênea entre os 
municípios, o que influencia na dispersão dos números.  
Dada a expansão da desinformação sobre a vacinação, e em especial sobre a 
vacinação infantil, nessa pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, é 
razoável supor que muitos gestores se encontrem diante de um desafio de uma 
magnitude inédita.    
Em artigo publicado no NCBL (Centro Nacional de Informações sobre 
Biotecnologia em tradução livre) denominado “Decisões dos pais para uma 
vacinar as crianças contra a Covid-19: uma revisão de escopo  de autoria de 
Fengming et. al, relatouse que em 25 estudos a disposição dos pais em vacinar 
os filhos varia de 10,4% a 92%, uma faixa bem ampla. O artigo conclui que a 
escolaridade, a renda, a idade e sexo foram fatores importantes para a 
disposição dos pais.   
As recomendações mais importantes mencionadas nesse artigo são “para que 
os profissionais de saúde e o governo criem um ambiente informado e 
transparente para a implantação de vacinas COVID-19, para garantir a 
precisão e a pontualidade das informações relacionadas à COVID-19, e realizar 
campanhas publicitárias e educativas direcionadas” (tradução livre).  
Compreende-se que concluir o que funciona e o que não funciona para 
persuadir os pais a vacinarem os seus filhos é uma tarefa essencialmente 
empírica, mas que pode ser aprimorada a partir de uma rede bem construída 
de trocas de informações entre os gestores, com articulação inter setorial, a 
partir do conhecimento tomados de dados mais específicos sobre a mudança 
de comportamento de pais reticentes.  
Cabe acrescentar que conforme publicado pela imprensa, há um receio de que 
a desinformação que ocorre na vacinação contra a Covid-19 contamine as 
demais campanhas de vacinação, em especial da poliomelite.   
Portanto, entender as atitudes contrárias dos pais à vacinação e elaborar uma 
consequente resposta do poder público para tais atitudes são elementos 
imprescindíveis não somente para barrar o avanço do coronavírus, mas 
também, para impedir o ressurgimento de doenças que podem até serem mais 
letais que o coronavírus.  
Não é por menos que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
Contra a Covid-19 (12º ed.) apresenta perguntas relacionadas à avaliação do 
impacto da introdução das vacinas Covid-19, tais quais: quais são as principais 
barreiras para a não vacinação da população-alvo, quais são os 
conhecimentos, as atitudes e as práticas da população com relação à vacina 
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Covid-19, quais os fatores associados à hesitação em vacinar, e quais são os 
principais mitos em relação à vacina.  
Pautando-se por esses argumentos e com as recomendações doravante 
propostas, espera-se que a vacinação ocorra de forma mais equânime entre os 
municípios, com um aumento em ações efetivas visando aumentar a adesão, 
somando-se a maior participação das Secretarias municipais de Saúde 
conjugado com articulações intersetoriais primordiais para o atingimento da 
meta de 90% prevista.  
Além disso, cria-se a expectativa de que se permeie na população a imagem e 
a confiança de que a vacinação é um meio necessário para vencer inúmeras 
doenças, e que, com isso, não haja prejuízo em outras campanhas de 
vacinação, o que seria de um retrocesso atroz para o futuro das crianças.  
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:  
1 - Com base no disposto no art. 1º, Inciso XXXVI, da Lei Complementar 
Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), c/c os arts. 207, Inciso V, e 329, 
§7º, do Regimento Interno do TCEES, sugere-se RECOMENDAR  

 1.1 Aos 78 secretários municipais de saúde para que avaliem as 
causas que possam impedir uma maior cobertura vacinal das crianças 
contra a Covid-19 no seu município e adotem as medidas necessárias 
para superar tais dificuldades;   
1.2 - Aos 78 Secretários municipais de saúde e para o Secretário 
Estadual de Saúde para que intensifiquem campanhas para o efetivo 
combate à desinformação em relação à vacinação infantil contra a Covid-
19;  
1.3 - Aos 78 prefeitos do Estado do Espírito Santo e aos seus 
respectivos secretários municipais de saúde para que seja realizado 
alinhamento de estratégias e objetivos com as secretarias de educação 
sendo institucionalizados mecanismos de comunicação efetiva, 
colaboração e articulação entre os envolvidos visando a aceleração da 
imunização infantil por meios de ações concretas tais como, busca ativa 
e realização de palestras nas escolas dentre outras medidas que as 
secretarias de forma colaborativa entenderem pertinentes;   
1.4 - Aos 78 secretários municipais de saúde para que avaliem a 
conveniência e oportunidade de ofertar a vacinação infantil aos fins de 
semana e em horário noturno;   

2 - Com base no disposto no nos termos do artigo 135, incisos V e VI, da 
Lei Complementar Estadual n. 621/2012

36
, sugere-se DETERMINAR  

 2.1 - Aos secretários municipais de saúde dos municípios de Baixo 
Guandú, Barra de São Francisco, Dores do Rio Preto, Itapemirim, 
Montanha, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha e São Roque do 
Canaã que nas próximas fiscalizações do TCEES, atendam às 
requisições de informações e de documentos demandadas por essa 
Corte de Contas, alertando que o não envio pode ensejar pena de multa, 
nos termos do artigo 135, incisos V e VI, da Lei Complementar Estadual 
n. 621/2012

                                                 
36

 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor 

equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:  

[...]  

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas;   

VI - sonegação de processo, documento ou informação, em procedimentos de fiscalização realizados 

pelo Tribunal de Contas 
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Sugere-se por fim, dar ciência desse Relatório de Acompanhamento aos 78 
secretários municipais de educação  
Após, retornar os autos ao núcleo de origem para a continuidade do 
trabalho de fiscalização. 

 

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas em Parecer 1226/2022-4, de 

lavra do Procurador Dr Luis Henrique Anastácio da Silva, anuiu à proposição técnica. 

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem atuado de maneira firme em 

várias frentes de fiscalização dos órgãos públicos. A partir de normativos, 

orientações, recomendações, determinações e, quando for o caso, punições. Isso 

tudo tem contribuído para elevar a qualidade da gestão pública local, o que pode ser 

comprovado a partir dos diversos índices positivos que os nossos órgãos estaduais 

e municipais têm obtido em quesitos como educação, transparência, gestão fiscal 

etc. 

Desde 2021 está sendo realizada uma fiscalização mais efetiva nas questões 

relacionadas à pandemia do novo coronavirus e neste processo está sendo feito o 

acompanhamento e o monitoramento da imunização contra a Covid-19.  

Inclusive já foram proferidas decisões em face dos relatórios de acompanhamento 

emitidos até a presente data (1º relatório - n. 4/2021, 2º relatório - n. 6/2021, 3º 

relatório - n. 10/2021 e 4º relatório - n. 12/2021 – doc. 585), em que foram 

inseridas várias recomendações e determinações aos municípios e ao Estado. 

Realizadas as devidas observações, repisamos que tratam os autos em análise do 

acompanhamento e do monitoramento que está sendo executado em cumprimento 

à linha de ação do Plano Anual de Controle Externo – PACE 2021, que prevê a 

fiscalização da imunização da população contra a Covid-19, sem prejuízo do 

atendimento médico ambulatorial e hospitalar à população, além da oferta de leitos 

para internação, visando atender a demanda excepcional, enquanto esta durar.  
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Cumpre ressaltar que no relatório da fase 5 e 6 os objetivos são, respectivamente, o 

monitoramento das determinações advindas do item 1.1 da Decisão n. 1484/2021 

(doc. 348), que ratificou a Decisão Monocrática n. 355/2021 (doc. 304) e 

acompanhar o processo de imunização infantil contra a COVID-19 nos municípios 

capixabas. 

Para tanto, além do monitoramento, na fase 6 foram utilizadas três questões de 

auditoria: 

1. A vacinação infantil no Estado do Espírito, contra a Covid-19, está 

ocorrendo de forma desigual entre os municípios?  

2. A Secretaria de Educação está participando ativamente da vacinação 

infantil contra a Covid-19?  

3. Os municípios estão realizando ações visando aumentar a adesão dos 

responsáveis pelo faixa etária alvo? 

Decorrentes dos relatórios de monitoramento (fase 5) e de acompanhamento (fase 

6), restaram consignados os seguintes itens abaixo analisados: 

2.1. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Alegre 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Alegre cumpriu parcialmente a Decisão 678/2021 – Plenário, tendo 
apresentado um documento intitulado “Autorização de 
Fornecimento/Execução 000047/2021”, referente ao refrigerador para 
armazenamento de vacinas.  
Diante disso, o Tribunal, por meio da Decisão 1484/2021 – Plenário, 
decidiu:  
  

1. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde 
de Alegre para informar ao Tribunal, com documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.1 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa nas peças 518 e 519 do processo, os responsáveis 
informaram em 28/05/2021 que a empresa fornecedora alegou, em 
27/05/2021, que o equipamento estava sendo produzido, mas que, devido à 
alta demanda do mesmo no território nacional, alguns item que compõem 
seu funcionamento têm tido atraso nas importações. Além disso, 
complementa informando que a fornecedora indicou que a fábrica havia 
previsto a entrega para a data de 14/06/2021. E finalizou:  
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Nestes termos, firmo o compromisso no sentido de que, tão logo que 
os equipamentos forem instalados no Município, vamos prontamente 
cientificar ao Tribunal de Contas, servindo o presente para 
demonstrar que eventuais atrasos se dão pela dificuldade do 
fornecido e não por negligência deste gestor.  

  
Em 15/09/2021, a prefeitura enviou ao Tribunal documentação informando 
que os equipamentos foram instalados e estavam em funcionamento 
(Protocolo 21476/20211 não juntado aos autos).   
Também colacionaram registros fotográficos de câmaras refrigeradas 
localizadas no Centro de Imunização, no distrito de Rive e no distrito de 
Celina, juntamente com a Nota de Liquidação 1331/2021.  
Dessa forma, foram adquiridas 2 câmaras refrigeradas ao custo de R$ 
29.800,00.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

 

2.2. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Apiacá 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Apiacá descumpriu o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 – Plenário, não 
tendo sido encontrada, à época da análise, qualquer documentação em 
nome da secretaria de saúde do município.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

2. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 678/2021, 
no prazo de 20 dias, à Secretária de Saúde de Apiacá a adequação 
da rede de frios passando a utilizar, ainda que, em salas de 
vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos 
imunizantes (item 2.2 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Após isso, verificou-se que na Peça 429 a gestora veios autos e informou 
que no momento em equipe de fiscalização encontrava-se no Município de 
Apiacá, averiguando os locais de vacinação e o armazenamento de vacinas, 
as unidades de saúde estavam passando por reformas para melhor 
adequação e conforto aos servidores e aos usuários do SUS, o que foi 
concluído logo em seguida. Também informou que o armazenamento das 
vacinas está devidamente adequado, utilizando somente câmara 
refrigerada.  
Contudo, a equipe de fiscalização compreende que essa peça não 
esclarece como se deu a adequação, se mediante a compra de 
equipamentos ou não.  
Dessa forma, a equipe de fiscalização buscou evidências para examinar a 
necessidade de nova proposta de deliberação e, assim, encaminhou e-mail 
para o gestor visando compreender se houve a compra de equipamento 
(Anexo 1 deste relatório).  
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Em resposta foi informado que município de Apiacá já possuía a Câmara 
de refrigeração recomendada desde 2019, e que devido a reforma que 
estava ocorrendo nas unidades para melhor atender a população, e em 
razão do tamanho da câmara, não foi possível fazer o transporte da mesma 
para unidade. Adicionalmente, relatou-se que hoje a sala de imunização se 
encontra no local apropriado, e com mais 2 câmaras de refrigeração, 
totalizando hoje 3.  
Ante o exposto, entende-se pelo cumprimento da determinação.   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.3. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Aracruz 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 considerou inconclusivo o 
cumprimento da Decisão 678/2021 – Plenário por parte do município de 
Aracruz, visto que este ainda se encontrava com processo administrativo 
para aquisição de câmaras refrigeradas em aberto (Peça 276).  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

3. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Aracruz 
para concluir a compra dos equipamentos (item 2.3 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  
4. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Aracruz para que informe, quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.3 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa nas peças 517 e 533 do processo, os responsáveis 
encaminharam ao Tribunal em 26/05/2021 e 27/05/2021 o Memorando 
62/2021-GVS, informando que os imunobiológicos continuam sendo 
armazenados na rede de frio do município, anexo à secretaria de saúde, por 
ser o local onde estão centralizados os três refrigeradores científicos. Em 
paralelo, estava em processo a aquisição de 15 câmaras refrigeradas.  
Segundo o memorando, as doses de vacinas são enviadas para as 
unidades de acordo com a demanda semanal e a vigilância patrimonial 
comunica à gerência de vigilância em saúde quando ocorre falta de energia, 
para que os imunobiológicos sejam imediatamente recolhidos.  
Posteriormente, em 30/06/2021, o município encaminhou ao Tribunal cópia 
da Autorização de Fornecimento nº 225/2021, para aquisição de 15 (quinze) 
câmaras refrigeradas (peças 599 e 600 do processo).  
Por fim, em 11/11/2021 e 15/11/2021, a secretaria de saúde do município 
encaminhou, por e-mail, o Ofício nº 1062/2021 (Anexo 2 deste relatório) a 
informação de que as câmaras refrigeradas encomendadas foram 
entregues, acompanhadas de registros fotográficos para evidenciar a 
instalação de uma delas. Também foi encaminhada a Nota de Liquidação 
2057/2021 referente à aquisição dos refrigeradores ao custo de R$ 
230.275,00.  Em busca ao Portal Transparência verificou-se que essa Nota 
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de Liquidação refere-se à Licitação 7/2021
5
 referente a 15 câmaras 

refrigeradas.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
Outro ponto relevante, mas não relacionado especificamente com o 
monitoramento das determinações, trata-se no Ofício nº 19/2021/SUEST-
ES-FUNASA (Peça 351) encaminhado pela Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA que veio aos autos sugerir o encaminhamento do Relatório de 
Acompanhamento 6/2021 à  
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo.  
Ocorre que nesse relatório de acompanhamento houve a proposta de envio 
de cópia desse relatório à própria Funasa, motivada pelo fato de que foi 
realizada fiscalização na Unidade de Saúde indígena Caieira Velhas, sendo 
essa proposta acolhida posteriormente por meio do item 1.7 da Decisão 
678/2021.  
Com isso, em linha com a sugestão da Funasa, sugere-se disponibilizar os 
Relatórios de Acompanhamento 6/2021, 10/2021 e este, juntamente com a 
Decisões TC 678/2021 – Plenário e 1484/2021 – Plenário, à 
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde do Espírito Santo, 
considerando as informações colhidas sobre o município de Aracruz que 
possui unidade de saúde em área indígena.   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.4. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Brejetuba 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Brejetuba cumpriu parcialmente a Decisão 678/2021 – Plenário, tendo 
apresentado contrato de compra de câmaras refrigeradas (Peça 268).  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

5. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde 
de Brejetuba para informar ao Tribunal, com documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.4 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa nas peças 811-812 do processo, os responsáveis 
informaram em 17/08/2021 que o município possui 02 (duas) câmaras frias 
com capacidade de acondicionar doses de vacinas recebidas, mantendo em 
temperatura indicada para uso. Apresentam cópia a nota fiscal eletrônica 
sob o nº 169098, referente à Dispensa de Licitação 7/2021, com data de 
20/04/2021, onde consta a aquisição de uma câmara para conservação de 
vacinas, contudo sem apresentar Nota de Liquidação.  
Visando compreender se houve de fato a liquidação da despesa, realizou-se 
uma busca no Portal Transparência da Prefeitura de Brejetuba

6
 e verificou-

se que chegou a ser emitida, em 30/04/2021, a Nota de Liquidação  
344/2021 referente à Nota Fiscal Eletrônica 169098, porém essa Nota de 

                                                 
5
 Acesso em: 18/01/2022. 
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liquidação foi anulada em 03/05/2021. Posteriormente, foi emitida uma nova 
Nota de Liquidação, sob o nº 374/2021 e de mesmo valor, R$ 13.200,00, e 
associada à Dispensa de Licitação 7/2021 e consequentemente à compra 
de 1 câmara refrigerada.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.5. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Cariacica 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Cariacica cumpriu parcialmente a Decisão 678/2021 – Plenário, visto que 
estavam para serem entregues à prefeitura 31 câmaras refrigeradas.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

6. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde 
de Cariacica para informar ao Tribunal, com documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.5 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa na peça 525 do processo, os responsáveis informaram 
em 31/05/2021 que as 31 câmaras refrigeradas foram entregues e 
colacionam registros fotográficos como evidência.  
Posteriormente, os responsáveis complementaram, em 14/06/2021, que 07 
unidades básicas de saúde já haviam recebido os equipamentos e o 
Tribunal seria informado quando houvesse nova distribuição (peças 564-566 
do processo). E complementam em 05/07/2021 com documentos que 
evidenciam a distribuição das demais 24 câmaras refrigeradas (peças 589-
596 do processo), além da nota de liquidação 1813/2021 que apresenta o 
custo total da aquisição de R$ 432.450,00.  
Em consulta ao Portal Transparência verificou-se que a Nota de Liquidação 
1813/2021 refere-se à compra de 31 câmaras refrigeradas.

7
  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.    

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.6. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Conceição da Barra 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

                                                 
7
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O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Cariacica cumpriu parcialmente a Decisão 678/2021 – Plenário, visto que 
estavam para serem entregues à prefeitura 31 câmaras refrigeradas.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

6. NOTIFICAR, no prazo de 10 dias, o Secretário Municipal de Saúde 
de Cariacica para informar ao Tribunal, com documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.5 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa na peça 525 do processo, os responsáveis informaram 
em 31/05/2021 que as 31 câmaras refrigeradas foram entregues e 
colacionam registros fotográficos como evidência.  
Posteriormente, os responsáveis complementaram, em 14/06/2021, que 07 
unidades básicas de saúde já haviam recebido os equipamentos e o 
Tribunal seria informado quando houvesse nova distribuição (peças 564-566 
do processo). E complementam em 05/07/2021 com documentos que 
evidenciam a distribuição das demais 24 câmaras refrigeradas (peças 589-
596 do processo), além da nota de liquidação 1813/2021 que apresenta o 
custo total da aquisição de R$ 432.450,00.  
Em consulta ao Portal Transparência verificou-se que a Nota de Liquidação 
1813/2021 refere-se à compra de 31 câmaras refrigeradas.

8
  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.    

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

 

2.7. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Domingos Martins 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 considerou inconclusivo o 
cumprimento da Decisão 678/2021 – Plenário por parte do município de 
Domingos Martins, visto que este ainda se encontrava com processo 
administrativo para aquisição de câmaras refrigeradas em aberto.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu  

8. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de 
Domingos Martins para concluir a compra dos equipamentos (item 2.7 
do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  
9. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Domingos Martins para que informe, quais medidas estão 
sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as 
câmaras adquiridas sejam instaladas, bem como apresente 
documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 
quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 
2.7 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  
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Como se observa nas peças 410-422 do processo, os responsáveis 
informam, em 21/05/2021, que, embora a ordem de compra para aquisição 
de câmaras frias tenha sido expedida, a empresa fornecedora dos 
equipamentos não promoveu a entrega dos mesmos, alegando que 
somente poderia fazê-lo entre 45 e 60 dias a partir da emissão da ordem de 
compra, devido à intensa demanda.  
Paralelamente informou que 06 equipamentos de ar condicionado já foram 
adquiridos e 03 desses haviam sido instalados. Os demais estavam em 
processo de instalação. E destacam demais providências adotadas, 
provisoriamente, no que diz respeito ao armazenamento dos imunizantes 
até a chegada das câmaras frias:  
  

a) Atualmente o Município dispõe de 05 câmaras frias, em 
funcionamento, instaladas nas salas de vacina das Unidades Básicas 
de Saúde - (UBS) de Pedra Azul e de Ponto Alto e do Centro 
Municipal Dr. Humberto Saleme do Valle - Sede. Dessa forma, o 
município organizou o armazenamento dos imunizantes nas referidas 
câmaras existentes, da seguinte forma:  
Especificamente, na sala de Vacina do Centro Municipal Dr. 
Humberto Saleme do Valle, que possui 03 das 05 câmaras frias, 
acima mencionadas, estão sendo armazenados os imunobiológicos 
da Sede e das Unidades Básicas de Saúde de Melgaço e de Biriricas.  
Na Unidade Básica de Saúde de Ponto Alto, que dispõe de apenas 
01 câmara fria, estão sendo armazenados os imunobiológicos das 
UBS's de Ponto Alto, Paraju, Tijuco Preto e São Rafael, sendo que 
esta última corresponde a uma Unidade pequena, com destinação de 
poucas doses de vacina, o que na prática, não prejudica a logística 
operacional de conservação das mesmas.  
E por fim, na UBS de Pedra Azul, que dispõe também de apenas 01 
câmara fria, estão sendo armazenados os imunobiológicos de Pedra 
Azul e de Barcelos.  

  
Posteriormente, em 20/07/2021, o município informou que havia recebido as 
08 câmaras frias na data de 21/06/2021, e que as mesmas já encontravam-
se instaladas nas UBS de Paraju, Biriricas, Barcelos, Melgaço, Melgacinho, 
Tijuco Preto, Pedra Azul e São Rafael (peças 624-637). Além disso 
apresentou a Nota de Liquidação 885/2021 e os registros fotográficos para 
evidenciar a instalação das mesmas. O custo total de aquisição dessas 8 
câmaras refrigeradas foi de R$ 103.100,00.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.8. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Fundão 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se descumprido 
o item 1.1.1 tendo em vista que o município encontrava com o processo 
administrativo para aquisição de câmaras refrigeradas em aberto.  
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Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal, entre outros, decidiu:  

10. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Fundão 
para concluir a compra dos equipamentos (item 2.8 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  
11. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Fundão para que informe, quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.8 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa na peça 622 do processo, os responsáveis informam, em 
23/06/2021, que “foram entregues as câmaras frias pela empresa BUNKER  
COMERCIAL LTDA no dia 11 de junho de 2021”. Registros fotográficos 
foram colacionados para evidenciar a instalação das mesmas, bem como a 
Nota Fiscal Eletrônica n° 6.631 que, por sua vez, indica a aquisição de 4 
câmaras.  
Posteriormente, verificou-se que por meio do Protocolo 831/2022 ainda não 
juntado aos autos a Secretaria de Saúde do Fundão encaminhou a Nota de 
Liquidação 1058/2012 referente à aquisição das 4 câmaras refrigeradas ao 
custo de R$  
43.600,00.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.    

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.9. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Governador Lindenberg 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Governador Lindenberg comunicou que promoveu a aquisição de 03 novas 
câmaras, porém, não foram encontrados anexados ao oficio SEMUS n° 
049/2021 documentos que comprovassem a aquisição das novas câmaras 
refrigeradas.  Dessa forma, a equipe de fiscalização assinalou ser 
inconclusivo afirmar o cumprimento da determinação.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

12. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretário Municipal de Saúde 
de Governador Lindenberg para que envie cópia da ordem de compra 
das câmaras refrigeradas, informe, quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.9 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Consta na Peça 467 que o município de Governador Lindenberg afirmou 
que as vacinas não ficam armazenadas em unidades de saúde que só 
dispõem de geladeiras domésticas. Nas demais peças (Protocolo 
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11957/2021), complementou informando que as vacinas ficam armazenadas 
na Central onde há uma câmara de 500 litros dotada de bateria com 
autonomia de 72 horas, além de gerador de energia. Por fim, apresentou 
documentos do fornecedor indicando dificuldades em entregar o produto 
devida à alta demanda.  
Em seguida como se observa no Protocolo 18150/2021, os responsáveis 
encaminharam, em 22/07/2021, registros fotográficos para evidenciar a 
instalação dos equipamentos. Também acostaram a Nota de Liquidação 
915/2021 (Peça 736).  
Foram adquiridas 3 câmaras refrigeradas ao custo total de R$ 34.500,00.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.10. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Guarapari 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de 
Guarapari apresentou as ordens de compras para oito câmaras (Peças 167 
a 170), contudo, não foram apresentadas comprovação quanto ao suporte 
emergencial de energia, à instalação das câmaras e à nota de liquidação. 
Com isso, a equipe de fiscalização entendeu pelo cumprimento parcial.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

13. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretário Municipal de Saúde 
de Guarapari para que envie cópia da Nota de Liquidação referente à 
execução do serviço de suporte emergencial de energia, a cópia da 
Nota de Liquidação que comprove que foi realizada manutenção da 
câmara refrigeradora sem utilidade, além de informar quais medidas 
estão sendo tomadas para armazenamento dos imunizantes até que 
as câmaras adquiridas sejam instaladas, bem como apresentar 
documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 
quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 
2.10 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

Em resposta, por meio do Protocolo 1043/2022 ainda não juntado aos 
autos, a Secretaria de Saúde informou que foi realizada manutenção na 
câmara refrigerada e o suporte emergencial de energia. Também informou 
que foram adquiridas 08 câmaras refrigeradas.  
Para comprovar a manutenção acostou a Certidão de Serviço Prestado, de 
6/4/2021, juntamente com o Laudo de Conformidade 3886 com a assinatura 
do técnico responsável.  
Já para comprovar o suporte emergencial de energia foi protocolada a 
Certidão de Serviço Prestado, de 01/04/2021, juntamente com a Nota de 
Liquidação 816/2021 de R$ 14.000,00, emitida em 5/5/2021, e com a Nota 
de Liquidação 1047/2021, de R$ 14.000,00, emitida em 4/6/2021.  
Foram protocoladas outas notas de liquidação, quais sejam, 1191/2021 (R$ 
9.000,00), de 25/6/2021; 1193/2021 (R$ 9.000,00), de 25/6/2021; 1556/2021 
(R$ 27.000,00), de 5/8/2021; 1557/2021 (R$ 27.000,00), de 5/8/2021. Todas 
essas notas apresentam a descrição de que servem para a aquisição de 
geladeiras, purificador de água, câmara de conservação para 
imunobiológicos, e ar condicionados.  
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Em consulta ao Portal Transparência, verificou-se que as Nota de 
Liquidação 1556/2021 e 1557/2021 referem-se à aquisição total de 6 
câmaras refrigeradas. Já as Notas de Liquidação 1191/2021 e 1193/2021 
referem-se à aquisição total de 2 câmaras refrigeradas.

9
  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.11. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Ibitirama 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

Embora restado comprovado o recebimento do termo de Notificação 
372/2021 (doc. 144), o Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que 
o município de Ibitirama não encaminhou as documentações solicitadas, e 
assim, descumprindo a determinação.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:   

14. DETERMINAR, reiterando o item 1.2 da Decisão TC n. 678/2021, 
que no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de Ibitirama 
inicie as providências administrativas para dar utilidade às câmaras 
de refrigeração que se encontram paralisadas, encaminhando ao 
Tribunal, em até 10 dias, informações sobre as providências tomadas 
(item 2.12 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

  
Como se observa na Peça 526 do processo, os responsáveis 
encaminharam, em 25/05/2021, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9/2021 
que comprova a prestação de serviço de conserto e manutenção da câmara 
refrigeradora.  
Isso posto, considerando que o a liquidação é a fase da despesa é que 
comprova a entrega do bem

7
, a equipe de fiscalização, buscando examinar 

a necessidade de nova proposta de deliberação, realizou consulta ao Portal 
Transparência do município

8
 e verificou-se que essa nota fiscal deu ensejo 

a Nota de Liquidação 419/2021. O custo da manutenção foi de R$ 1.730,00.  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.12. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Irupi 

A área técnica considera não cumprido o que foi determinado na decisão n. 

1484/2021, nestes termos: 
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O Relatório de Acompanhamento 10/2021 apontou que o município de Irupi 
apresentou o documento intitulado ― Autorização de 
fornecimento/execução 117/2021 (Peça Complementar 18196/2021 –doc.  
255) referente à câmara fria. No entanto, dada a falta de documentos 
comprobatórios, entendeu-se pelo cumprimento parcial.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

15. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretário 
Municipal de Saúde de Irupi para que informe quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação 
dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.13 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); Em resposta, a Secretaria de Saúde 
informou o seguinte (Peça 442):  

[...]  
A  sala  de  vacinação/imunização  deste  Município está utilizando  
uma  única  câmara  fria, haja vistas que a empresa vencedora do 
Pregão, ainda não efetuou a entrega da câmara fria, pois a mesma 
solicitou prorrogação do prazo de entrega. Conforme cópia do 
documento da empresa que segue em anexo.  
Reiteramos ainda, que temos priorizado a vacinação contra a Covid-
19. Todavia, até a chegada da outra câmara fria adquirida, as 
vacinas recebidas praticamente não chegam a ficar armazenadas, 
ou seja, as vacinas recebidas são distribuídas em todas as unidades 
de ESF sendo distribuídas pela central e aplicadas pelas equipes de 
cada Unidade de ESF, conforme o cronograma e agendamento das 
equipes, bem como, sendo aplicadas na sala de vacina central, 
seguindo resolução CIB/SUS-ES dos grupos/filas prioritários. (fotos 
em anexos)  
Ressaltamos  que  as  UBSs  do  Município  não  possuem  
armazenamento  de  vacinas,  as vacinas ficam armazenadas na 
câmara fria da sala de vacinas central, conforme o cronograma das 
equipes  de  ESF,  é  realizada  a  distribuição  das  vacinas,  sob  
planejamento  da  quantidade  de vacinas, e quais serão aplicadas 
naquele dia, sendo que as demais vacinas que não são aplicadas, 
conforme foi o planejamento de quantidade estabelecida, são 
retornadas a sala de vacina central, e  armazenada  novamente  na  
Câmara  fria, conforme  estabelecido  na  recomendação  no  
Manual de Rede de Frios de Programa Nacional de Imunizações do 
Ministério da Saúde. Todos os dias conforme o cronograma citado, 
pela manhã é transportado para as  UBSs  em  caixas  térmicas 
higienizadas,  contendo  bobinas  de  gelo  e  termômetro,  para  
conservação  e  averiguação  da temperatura que é mantida +2º C a 
+8ºC.  
Vale  dizer  ainda,  que  recentemente  foi  realizada  inspeção  da  
vigilância  sanitária  para averiguações  dos  armazenamentos  dos  
imunizantes,  na  qual  foi  constatada  que  a  sala  de 
vacina/imunizantes está devidamente  dentro  das  normas,  não  
sendo constatada  nenhuma anomalia. (cópia documentos em 
anexo).   
[...]  

Adicionalmente nesse mesmo protocolo (Protocolo 12003/2021) foram 
incluídas fotos, inclusive de uma geladeira, cujo interior continha 
imunobiológicos, conforme demonstram as etiquetas:  

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 402CE-82415-0444A



Acórdão TC- 0421/2022 
is/fbc 

 

  

 
  

Figura 1 – Geladeira com imunobiológicos em Irupi  
Fonte: Peça 444 do Processo TC 393/2021 (Protocolo 12003/2021).  
  
Posteriormente, a Secretaria de Saúde, por meio do Protocolo 27376/2021, 
veio informar que as vacinas estão armazenadas nas câmaras frias. 
Apresentou fotos de câmaras refrigeradas, mas junto com documentos 
contábeis relacionados à compra de termômetro de geladeira, incluindo a 
Nota de Liquidação 525/2021, sem apresentar documentos contábeis 
relacionados à compra dessas câmaras.  
Em busca realizada no Portal Transparência

10
 do município não foi 

encontrada despesa relativa à aquisição de câmaras refrigeradas. Dessa 
forma, não ficou claro como se resolveu a decisão, uma vez que foi 
informado que foi aberto pregão para a aquisição do equipamento.  
Observa-se que, com esse cenário, isto é, sem a aquisição de câmaras 
refrigeradas, suscita-se a possibilidade concreta de que geladeiras 
domésticas ainda sejam utilizadas para a guarda de imunobiológicos.   
É preocupante a possibilidade de ainda se perpetuar a utilização de 
geladeiras domésticas para a conservação de doses das vacinas, tendo em 
vista que nesse município foram encontradas geladeiras com temperaturas 
de +23,6 ºC e -0,6 ºC, conforme relatado e evidenciado no Relatório de 
Acompanhamento TC 6/2021 (Achado 2.5). Soma-se o fato de que não 
foram apresentadas evidências de que o município instalou suporte 
emergencial de energia.  
Portanto, ante o exposto considera-se ainda parcialmente cumprida a 
determinação.  
Assim, sugere-se NOTIFICAR a Secretária de Saúde de Irupi para explicar 
sobre a foto da geladeira doméstica conservando imunobiológicos 
(Protocolo 12003/2021), bem como informar se ainda persiste o 
armazenamento de vacinas em geladeiras domésticas, e por fim, apresentar 
Nota de Liquidação da câmara refrigerada associada ao pregão aberto pelo 
município.  
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Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial por notificar a Secretária Municipal de Saúde do município de Irupi para 

apresentar explicações quanto ao uso de geladeira doméstica para conservação de 

imunobiológicos, bem como informar se persiste o armazenamento de vacinas em 

geladeiras domésticas, além de apresentar nota de liquidação da câmara refrigerada 

associada ao pregão aberto pelo município. 

2.13. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Jaguaré 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 considerou inconclusivo o 
cumprimento da do item 1.1.1 da Decisão TC 678/2021 em razão do 
processo administrativo não ter se encerrado.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

16. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Jaguaré 
para concluir a compra dos equipamentos (item 2.14 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  
17. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Jaguaré para que informe, quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.14 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); 

Em relação ao cumprimento do item 16, verificou-se que o Protocolo 
27632/2021 (não juntado aos autos) apresentou fotos das câmaras 
refrigeradas adquiridas, bem como a Nota de Liquidação 2199/2021 
correspondente a essas aquisições. Na Peça 807 consta a Nota Fiscal 
correspondente 175332 que indica a aquisição de 8 câmaras ao custo de 
R$ 111.760,00.  
Em relação ao item ao item 17, a Secretaria Municipal de Saúde informou o 
seguinte (Peça 805):  

Sobre o armazenamento das vacinas de covid, estas estão sendo 
armazenadas na rede de frios da Sede, onde possuímos duas 
câmaras refrigeradas. Fazemos a retirada das doses para ação de 
vacinação diária e quando sobram doses essas retornam para 
armazenamento na Rede de Frios Sede.  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
  

   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 
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2.14. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de João Neiva 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 considerou parcialmente 
cumprido o item 1.1.1 da Decisão TC 678/2021 porque o gestor informou 
que o pregão eletrônico para aquisição de camarada refrigeradas foi 
concluído, contudo sem apresentar provas de instalação.   
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

18. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretária Municipal de Saúde 
de João Neiva para que apresente documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.15 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  

Isso posto, verificou-se na Peça 619 que o Secretário Municipal de Saúde 
apresentou fotos do único equipamento instalado, bem como a Nota de 
Liquidação 1422/2021, ao custo total de R$ 14.699,99.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
  

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.15. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Laranja da Terra 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 considerou inconclusivo o 
cumprimento do item 1.1.1 da Decisão TC 678/2021 uma vez que o gestor 
não explicou quais medidas estavam sendo tomadas, embora tenha 
protocolado outras informações.   
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

19. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, o Secretária Municipal de Saúde 
de Laranja da Terra para informar ao Tribunal quais adequações 
estão sendo realizadas na rede de frios do município, bem como, no 
caso de aquisição de câmaras refrigeradas, informar ao Tribunal, com 
documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, 
quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 
2.16 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);   

Isso posto, verificou-se que em resposta município de Laranja da Terra  
protocolou a Peça 915, pela qual consta a Nota de Liquidação 952/2021 
referente à aquisição de 4 câmaras refrigeradas, bem com as fotos dos 
equipamentos. O custo total das aquisições foi de R$ 59.200,00.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
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Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

 

2.16. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Linhares 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento 10/2021 considerou inconclusivo o 
cumprimento da do item 1.1.1 da Decisão TC 678/2021 em razão do 
processo administrativo não ter se encerrado.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

20. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de 
Linhares para concluir a compra dos equipamentos (item 2.17 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  
21. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Linhares para que informe quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.17 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); Em relação ao item 20, 
verificou-se que na Peça 582, protocolada pelo município, consta 
extrato do Diário Oficial relativo ao Processo 4311/2021 que trata da 
dispensa de licitação referente à aquisição de câmaras refrigeradas, 
no valor total de R$ 613.800,00.  

Verificou-se, também, que foi protocolada a Nota de Empenho 2106/2021, 
associada ao Processo 4311/2021, cujo total é de R$ 362.700,00, e 
referente a 13 câmaras. Também foi protocolada a Nota de Empenho 
2107/2021, também associada ao Processo 4311/2021, cujo total é de R$ 
251.100,00, e referente a 9 câmaras. Porém, não foram apresentadas Notas 
de Liquidação. Também não foram apresentadas fotos nos equipamentos 
instalados, embora o gestor tenha apresentado inúmeras fotos das 
unidades de saúde, por provável equívoco.  
Em busca ao Portal da Transparência

11
 da Prefeitura de Linhares das 

despesas referentes ao Processo 4311/2021, encontraram-se as Notas de 
Liquidação 4614/2021, 4615/2021 e 3544/2021 que totalizam 613.800,00. 
Essas Notas de Liquidações se associam a Nota de Empenho 2106/2021, 
bem como à Nota de Empenho 2107/2021.  
Em relação ao item 21, na Peça 581 foi informado que o município realiza o 
controle do estoque dos imunizantes nas Unidades Básicas de Saúde 
sempre na sexta-feira (exceto quando houve mutirão aos sábados, 
domingos ou feriados), com retorno dos imunizantes não usados para a 
Rede de Frio do município, sendo enviados novamente para as respectivas 
UBS na segunda-feira. Também relatou ter providenciado a proteção dos 
disjuntores.  
Além disso, foi informado que foi recomendando aos servidores para 
ficarem atentos quanto à falta de energia e reportar quando constatada.  
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Ainda que não tenham sido protocoladas as fotos, possivelmente por 
equívoco, ante as notas de liquidação, considera-se cumprida a 
determinação.  
  

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.17. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Marechal Floriano 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 apontou que o município de 
Marechal Floriano descumpriu o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 – 
Plenário, não tendo sido encontrada, à época da análise, qualquer 
documentação em nome da secretaria de saúde do município.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

22. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 
678/2021, no prazo de 20 dias, à Secretária Municipal de Saúde de 
Marechal Floriano a adequação da rede de frios passando a utilizar, 
ainda que, em salas de vacinação, somente câmara refrigerada para 
armazenamento dos imunizantes (item 2.18 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  

Isso posto, por meio do Protocolo 12862/2021, a Secretaria Municipal de 
Saúde informou que foram instaladas 05 câmaras de conservação e incluiu 
fotos para comprovação.  Também protocolou a Nota Fiscal 711/2021 
referente a 05 câmaras.  
Além disso, foi possível constatar que posteriormente a Secretaria de Saúde 
protocolou a Nota de Liquidação correspondente, sob o nº 713/2021, que 
indica o custo de R$ 68.100,00 (Peça 918).  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 
  

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.18. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Mimoso do Sul 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 apontou que o município de 
Mimoso do Sul descumpriu o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 – Plenário, 
não tendo sido encontrada, à época da análise, qualquer documentação em 
nome da secretaria de saúde do município.  
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Diante disso, por meio da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada pela 
Decisão 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

23. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 
678/2021, no prazo de 20 dias, à Secretária Municipal de Saúde de 
Mimoso do Sul a adequação da rede de frios passando a utilizar, 
ainda que, em salas de vacinação, somente câmara refrigerada para 
armazenamento dos imunizantes (item 2.19 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); A equipe de fiscalização observou 
em leitura ao Protocolo 11673/2021, que a prefeitura estava, à época, 
em vias de adquirir 01 câmara refrigerada, porém não apresentou 
nesse protocolos Nota de Liquidação e fotos do equipamento.  

Depois disso, a Secretaria Municipal protocolou (Protocolo 27091/2021) a 
Nota de Liquidação 825/2021 referente à aquisição de 01 câmara 
refrigerada no valor de R$  
15.200,00, bem como a foto do equipamento.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.19. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Muniz Freire 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou inconclusivo o 
cumprimento do item 1.1.1, tendo em vista que o município se encontrava 
ainda com o processo administrativo para a aquisição de 02 câmaras 
refrigeradas em aberto.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

24. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Muniz Freire 
para concluir a compra dos equipamentos (item 2.20 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  

25. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde de 
Muniz Freire para que informe quais medidas estão sendo tomadas 
para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas 
sejam instaladas, bem como apresente documentos comprobatórios, 
inclusive fotos e nota de liquidação, quando da instalação dos 
equipamentos para efetiva utilização (item 2.20 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  

No exame do cumprimento da decisão exarada, verificou-se que por meio 
do Protocolo 11763/2021, de 19/05/2021, a Senhora Secretária Municipal 
de Saúde comunicou, à época, que o município utiliza uma única câmara 
fria que se encontra no Hospital municipal que possui gerador de energia.   
A Secretária, adicionalmente, solicitou dilação de prazo para comprovar a 
aquisição dos equipamentos. Foi acostado documento que indica, como 
possível prazo de entrega, o período de 45 a 60 dias.   
Posteriormente, por meio do Protocolo 25904/2021 ainda não juntado aos 
autos, informou-se que em 01/07/2021 foram entregues duas câmaras frias 
que já estão disponíveis para a população.   
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Foi informado que uma câmara se encontra instalada no setor de 
imunização do hospital municipal, no centro da cidade, e a outra encontra-
se instalada na Unidade de Saúde do Distrito de Piaçu.  
Foram apresentadas fotos de câmaras refrigeradas, bem como se 
apresentou a Nota Fiscal 173113-01, cuja descrição do bem ou serviço 
refere-se a duas unidades de câmara conservadora. Porém, não foram 
encontradas as Notas de Liquidação correspondentes.   
Posteriormente, por meio do Protocolo 26655/2021 também não juntado aos 
autos, de 02/12/2021, encaminhou-se  a Nota Fiscal supra conjugada com 
as assinaturas da Secretária de Saúde e do Encarregado da área de 
Almoxarifado que declaram que os materiais foram entregues.  
Adicionalmente, em busca no Portal de Transparência do município, 
verificou-se que a Nota de Liquidação associada a essa Nota Fiscal é a de 
número 1202/2021 e que indica o custo total de R$ 33.000,00.

12
  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 
 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.20. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Piúma 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se inconclusivo 
o cumprimento do item 1.1.1, tendo em vista que o município ainda se 
encontrava com processo administrativo em aberto para a aquisição de 3 
refrigeradores.   
Sobre o cumprimento do item 1.2 também considerou-se ser inconclusivo 
dadas as informações apresentadas pelo gestor. Cabe ressaltar que o 
gestor apresentou informações a essa Corte de Contas sobre uma análise 
sobre a necessidade de reparo ou substituição das câmaras já existentes.  
 Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada 
pela Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal decidiu:  

26. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Piúma 
para concluir a compra dos equipamentos (item 2.21 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021);  
27. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Piúma para que informe quais medidas estão sendo 
tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as câmaras 
adquiridas sejam instaladas, bem como apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização, além de se 
enviar a documentação que comprove a manutenção do equipamento 
(item 2.21 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

No objetivo de analisar o cumprimento dos itens 26 e 27 acima, verificou-se 
que por meio do Protocolo 12481/2021, que foi informado que os 
imunizantes ficam armazenados na rede de frios central do município, pelo 
tempo mínimo   necessário   até   sua   efetiva   aplicação. Foi informado 
que o município conta com 7 câmaras refrigeradoras e que 1 equipamento 
se encontra inutilizado, mas que foi aberto processo para manutenção.  
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Ademais, verificou-se que foram protocolados inúmeros documentos 
(Protocolo 20674/2021), entre os quais a Nota Fiscal 27491, relativo à UBS 
Maria Helena (1 câmarda); a Nota Fiscal 27490, relativo à UBS Portinho (1 
câmara); e a Nota Fiscal 27489, relativo à UBS Monte Agha (1 câmara), 
totalizando 3 câmaras refrigeradas.  
Contudo, não foram encontradas as respectivas Notas de Liquidação.   
Também foi protocolado o documento denominado 
MEMO/COMPRASSAÚDE/Nº88/2021 que aborda a necessidade de 
manutenção corretiva de duas câmaras.  
Mais tarde, a Secretaria de Saúde, por meio do Protocolo 733/2022 não 
juntado aos autos, apresentou a Nota de Liquidação 1075/2021 referente as 
Notas Fiscais antes mencionadas, cujo total é de R$ 31.200,00. Também 
foram apresentadas as fotos de três refrigeradores adquiridos.  
Também consta o Ofício 211/2021 informado que município de Piúma não 
possui vacinas armazenadas em geladeiras domésticas e que todas as 
Unidades Básicas de Saúde possuem Câmara de Refrigeração específica 
para a armazenagem de imunizantes e hemoderivados.  
E em relação à manutenção do equipamento, foi apresentada a Nota de 
Liquidação 1463/2021, no valor de R$ 5.100,00.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão. 

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.21. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Rio Bananal 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

O Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se descumprido 
o item  
1.1.1 tendo em vista a ausência de informações apresentadas pelo 
município.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal, entre outros, decidiu:  

28. DETERMINAR, reiterando o item 1.1.1 da Decisão TC n. 
678/2021, no prazo de 20 dias, à Secretária Municipal de Saúde de 
Rio Bananal a adequação da rede de frios passando a utilizar, ainda 
que, em salas de vacinação, somente câmara refrigerada para 
armazenamento dos imunizantes (item 2.22 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021); 

No objetivo de analisar o cumprimento do item 28 acima, verificou-se que, 
por meio do Protocolo 11867/2021 de 21/5/2021, foi informado que o 
município possui atualmente 02 (duas) câmaras científicas para 
conservação de vacinas da marca INDREL, MODELO RVV44OD, com 
capacidade individual de aproximadamente 22 mil doses de vacinas. 
Também foi informado que as vacinas estão armazenadas em câmaras 
refrigeradas na Rede de Frios municipal, saindo daquele local somente para 
a vacinação nas UBS Municipais, conforme cronograma de vacinação.  
Em paralelo, foi informado que, por meio da abertura de procedimento de 
compra emergencial de equipamentos de refrigeração sob o número 
2230/2021, a INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE 
LTDA se sagrou vencedora.  
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Nesse sentido, foi apresentada a Nota de Empenho 403/2021 (Peça 514) 
para a aquisição de 6 câmaras científicas de conservação de 
imunobiológicos. Contudo, não foi encontrada a respectiva Nota de 
Liquidação, bem como não foram encontradas as fotos dos equipamentos.  
Posteriormente, verificou-se que por meio do Protocolo 25828/2021 (ainda 
não juntado aos autos), foi informado sobre a aquisição das 6 câmaras 
refrigeradas, sendo acostada conjuntamente a Nota de Liquidação 
167/2021, bem como fotos correspondentes. O custo total apontado na 
documentação é de R$ 89.400,00  

Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.22. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Santa Leopoldina 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

No Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se inconclusivo 
o cumprimento do item 1.1.1 por não ter ficado claro qual seria a tomada de 
decisão de forma a solucionar a adequação da rede de frios do município.   
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal, entre outros, decidiu:  

29. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de Saúde 
de Santa Leopoldina para que informe se o município pretende 
comprar câmaras refrigeradas e, em caso positivo, enviar 
documentação comprobatória, inclusive fotos e nota de liquidação, 
quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 
2.23 do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

Após ter sido notificada por essa decisão, a Secretária Municipal de Saúde 
de Santa Leopoldina veio aos autos informar, por meio do Protocolo 
12229/2021, que o município tem na sala de imunização 01 câmara 
refrigerada para o armazenamento dos imunizantes e que receberá da 
Secretaria Estadual mais uma, o que será suficiente para o armazenamento 
das vacinas. À vista disso, como o município informou que ainda receberá 
outra câmara, não foram encontrados documentos e fotos que comprovem a 
entrega do equipamento pelo Governo do Estado.  
Adicionalmente informou que as vacinas se encontravam centralizadas e 
diariamente eram distribuídas para as equipes de Estratégia da Saúde da 
Família que retornavam as doses não utilizadas.  
Posteriormente, por meio do Protocolo 27700/2021, foi informado que houve 
problemas no processo licitatório no Governo do Estado, mas que, por outro 
lado, o município recebeu em doação uma câmara fria pela empresa 
Suzano, por meio do  
Grupo “Mulheres do Brasil – Unidades pela Vacina”, que está instalada na 
Sala de Vacina, sendo usada exclusivamente para armazenar vacinas 
contra a Covid-19.  
Foram apresentadas fotos do equipamento.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
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Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.23. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Santa Maria de Jetibá 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

No Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se inconclusivo 
o cumprimento do item 1.1.1 em razão de não ter sido informado se o 
processo administrativo sob o nº 3177/2021, para a aquisição de 14 
câmaras refrigeradas, tinha se encerrado.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal, entre outros, decidiu:  

30. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Santa 
Maria de Jetibá para concluir a compra dos equipamentos (item 2.24 
do Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  
31. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Santa Maria de Jetibá para que apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.24 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  

No exame dos documentos, verificou-se que a Secretária de Saúde, por 
meio do Protocolo 11933/2021, de 21/05/2021, que não constavam 
informações que concluíssem o cumprimento da determinação.  
Já por meio do Protocolo 25830/2021, a Secretária de Saúde veio aos autos 
e informou o seguinte:   

Após a emissão da Autorização de Fornecimento, o Fundo Municipal 
de Saúde ficou no aguardo da entrega das câmaras frias. Inicialmente 
a empresa teria o prazo de 60 dias para realizá-Ia, porém a empresa 
solicitou dilatação do prazo com justificativa razoável, que foi acolhida 
pela fiscal do contrato. O prazo foi estendido por mais 15 dias, 
culminando na entrega dentro da primeira quinzena de 
setembro/2021.  
Após a entrega realizada dentro do novo prazo, A Secretaria de 
Saúde providenciou realizou as adequações elétricas necessárias 
para que a empresa autorizasse a vinda do técnico responsável por 
testar cada câmara.   
Os testes iniciaram em 03/11/2021, com a vinda do técnico da 
empresa contratada. Após testar as 15 câmaras, uma apresentou 
problema técnico. A empresa foi contactada e está providenciando a 
troca da peça que apresentou problema. Somente após o problema 
ser solucionado, a fiscal do contrato liberará a nota fiscal para 
pagamento integral.   
Além da câmara instalada na Unidade de Saúde da Família - USF de 
Rio Possmoser que apresentou defeito, outras duas câmaras não 
estão sendo utilizadas pois houve problema com excesso de carga 
elétrica, onde a voltagem deveria ser 220 watts mas a carga estava 
em 257 watts nas Unidades de São João do Garrafão e Barra do Rio 
Claro. Após a vistoria dos técnicos da EDP, ficou constatado que o 
problema deveria ser resolvido pela própria Secretaria. Ao tomar 
conhecimento da situação, a Secretaria já solicitou a um eletricista 
que faça uma vistoria para realizar as adequações necessárias 
visando sanar o problema o mais breve possível.  

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 402CE-82415-0444A



Acórdão TC- 0421/2022 
is/fbc 

 

  

Diante dos fatos narrados, fica comprovado que a Secretaria de 
Saúde de Santa Maria de Jetibá concluiu a compra dos equipamentos 
e já os tem instalados para efetiva utilização, exceto 1 equipamento 
que apresentou defeito e outros 2 com problemas na voltagem 
elétrica. Para comprovar a aquisição/instalação, seguem fotos das 
câmaras frias anexadas no campo Defesa/justificativa, na seguinte 
ordem:  
1 - USF de Recreio; 2 - USF de Rio Possmoser (com defeito); 3 - USF 
de Alta Santa Maria, 4 -USF Aninha Holz (Centro); 5 - USF de 
Caramuru; 6 - USF Rio Lamego; ? - USF Vila Nova/VilaJetibá; 8 - 
USF Barra do Rio Claro (problema com voltagem); 9 - USF São João 
do Garrafão(problema com voltagem); 10 - Sala de Vacina AMA; 11 - 
USF São Sebastião de Belém; 12 -USF São Luis; 13 - Centro 
Municipal de Especialidades; 14 - Farmácia Básica (Centro); 15 USF 
Alto São Sebastião  

Também se verificou entre os documentos acostados, as fotos das câmaras 
refrigeradas, bem como a Nota de Empenho 2415/2021 referente ao 
Processo 3177/2021 que circunscreve à aquisição de câmaras refrigeradas.  
Posteriormente, por meio do Protocolo 27721/2021, foi apresentada a Nota 
de liquidação 6180/2021 relativa à aquisição das 15 câmaras refrigeradas e 
que descreve o custo total de R$ 166.924,80.  
Ante o exposto, considera-se cumprida a determinação.   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.24. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Santa Teresa. 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

No Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se inconclusivo 
o cumprimento do item 1.1.1 em razão do município do município se 
encontrar com processo administrativo em aberto para a aquisição de 
quatro câmaras refrigeradas.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal, entre outros, decidiu:  

32. DETERMINAR, no prazo de 20 dias, ao município de Santa 
Teresa para concluir a compra dos equipamentos (item 2.25 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021);  
33. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária Municipal de 
Saúde de Santa Teresa para que apresente documentos 
comprobatórios, inclusive fotos e nota de liquidação, quando da 
instalação dos equipamentos para efetiva utilização (item 2.25 do 
Relatório de Acompanhamento n. 10/2021); Em resposta, o 
Secretário Municipal de Saúde, por meio do Protocolo 12809/2021, 
veio aos autos informar que no mês de abril tivera solicitado ao 
Secretário Estadual de Saúde emendar parlamentar no valor de R$ 
100.000,00 no objetivo de adquirir câmaras frias.   

Também se afirmou que leva as vacinas aos pacientes na quantidade 
exata, tendo em vista que a imunização é feita mediante agendamento. 
Alegou que o município possui duas câmaras refrigeradas, sendo uma com 
capacidade de 500 litros, e outra com capacidade de 300 litros, ambas 
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localizadas na Central de Armazenamento de Imunizantes. Afirmou que a 
câmara de 500 litros é suficiente para atender a demanda.  
Apresentado esse esclarecimento, informou que a proposta de emenda 
parlamentar ainda se encontra em análise, mas que existe um processo 
administrativo em aberto para a aquisição das câmaras (Protocolo 
5790/2021). Afirmou que em paralelo, buscou aderir à ata de registro de 
preço nº 45/2020 do município de Guarapari, contudo não havia mais saldo.  
Também informou a impossibilidade de adesão a Ata de Registro de Preço 
nº 58/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Serra.  
Ao fim, pediu dilação de prazo, considerando em primeiro plano que o 
município já possui duas câmaras frias que suprem as demandas das 
vacinas tanto de campanha quanto de rotina.  
Cabe acrescentar que em busca ao Portal Transparência do município 
verificou-se que houve a adjudicação e homologação, em 16/12/2021, do 
Pregão Eletrônico 43/2021

13
 cujo objeto é o registro de preços para a 

aquisição de 10 câmaras de conservação de vacina (Anexo I do Edital).  
Com isso, sugere-se notificar o Secretário municipal de Saúde para 
informar sobre o andamento da aquisição atinente ao Pregão Eletrônico 
43/2021, apresentado fotos e a Nota de Liquidação correspondente em 
caso já ter ocorrido a entrega dos equipamentos.  
Ante o exposto, considera-se parcialmente cumprida a decisão.  
   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial por notificar o Secretário Municipal de Saúde do município de Santa 

Teresa para informar sobre o andamento da aquisição atinente ao pregão eletrônico 

n. 43/2021 (aquisição de 10 câmaras de conservação de vacina), bem como para 

apresentar fotos e nota de liquidação correspondentes no caso de já ter ocorrido a 

entrega dos equipamentos. 

2.25. Relatório fase 5 (5º relatório - n. 1/2022 – doc 938) – Monitoramento do 

Município de Venda Nova do Imigrante 

A área técnica considera cumprido o que foi determinado na decisão n. 1484/2021, 

nestes termos: 

No Relatório de Acompanhamento TC 10/2021 considerou-se inconclusivo 
o cumprimento do item 1.1.1 em razão do município do município não 
apresentar documentos comprobatórios relativo a comprovar a realização 
de manutenção da câmara refrigerada.  
Diante disso, por meio da Decisão Monocrática TC 355/2021, ratificada pela 
Decisão TC 1484/2021 – Plenário, o Tribunal, entre outros, decidiu:  

34. NOTIFICAR, no prazo de 5 dias, a Secretária de Saúde de Venda 
Nova do Imigrante para que envie a cópia da Nota de Liquidação que 
comprove que foi realizada manutenção da câmara refrigeradora, 
além de fotos da câmara refrigeradora (item 2.26 do Relatório de 
Acompanhamento n. 10/2021).  

No exame dos documentos apresentados, verificou-se que na Peça 892 
consta a explicação de que foi realizada, em 04/05/2021, a manutenção 
sem custos da câmara refrigerada. Foi acostada na Peça 898 a Ordem de 
Serviço referente à manutenção realizada.  
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Ante o exposto, considera-se cumprida a decisão.  
   

Assim, amparado na análise da área técnica, acompanho o entendimento técnico e 

ministerial pelo cumprimento do que foi decidido pelo TCEES. 

2.26. Relatório fase 6 (6º relatório - n. 4/2022 – doc 980) – Desigualdade na 

vacinação contra a COVID-19 

A área técnica detectou que até o dia 18/03/2022, a vacinação alcançou 42,20% do 

público infantil de 5 a 11 anos no Espírito Santo com a primeira dose, sendo que 

alguns municípios estão consideravelmente acima e outros consideravelmente 

abaixo desta taxa estadual, estando os extremos em 77,03% (Laranja da Terra) e 

Guarapari (25,54%). A mediana calculada entre os municípios é de 48,28%, 

enquanto a média é de 50,22%. O desvio-padrão calculado foi 11,58%, conforme 

extraído da tabela 2 e do gráfico 1 do relatório, onde pode ser observada grande 

desigualdade nas taxas de cobertura da população de 5 a 11 anos entre os 

municípios: 

Tabela 1. Alcance da vacinação infantil contra a Covid-19, 5 a 11 anos (1º dose), por município 
(até 18/03/2022) 

Município 
Público 

Alcançado  
Município 

Público 

Alcançado 

Laranja da Terra 77,0% 

 

Conceição da Barra 48,1% 

Bom Jesus do Norte 70,4% 

 

Ibitirama 48,0% 

Muniz Freire 68,6% 

 

Barra de São Francisco 47,8% 

Boa Esperança 68,3% 

 

Mantenópolis 47,5% 

Divino de São Lourenço 67,9% 

 

Jaguaré 46,8% 

Dores do Rio Preto 67,6% 

 

Vargem Alta 46,1% 

Domingos Martins 67,3% 

 

Aracruz 45,4% 

Santa Leopoldina 66,4% 

 

São Roque do Canaã 45,3% 

Presidente Kennedy 66,0% 

 

Venda Nova do Imigrante 44,9% 

Itaguaçu 65,9% 

 

São Domingos do Norte 44,7% 

Alegre 65,9% 

 

Colatina 44,6% 

Apiacá 65,0% 

 

Ibatiba 44,1% 

Águia Branca 64,7% 

 

Pancas 43,5% 

Itarana 63,8% 

 

Baixo Guandu 42,7% 

São José do Calçado 62,6% 

 

Cariacica 42,3% 

Conceição do Castelo 62,0% 

 

Atílio Vivacqua 41,9% 

Anchieta 62,0% 

 

Guaçuí 41,6% 

Água Doce do Norte 60,0% 

 

Marilândia 41,6% 

Governador Lindenberg 59,7% 

 

Irupi 41,5% 

Rio Bananal 58,8% 

 

Iúna 40,9% 

Alto Rio Novo 57,8% 

 

Piúma 40,6% 

Vila Pavão 57,4% 

 

Afonso Cláudio 40,4% 

Ibiraçu 57,3% 

 

Pinheiros 39,9% 

João Neiva 56,1% 

 

Viana 39,8% 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 402CE-82415-0444A



Acórdão TC- 0421/2022 
is/fbc 

 

  

Rio Novo do Sul 55,7% 

 

Castelo 39,7% 

Jerônimo Monteiro 55,5% 

 

Nova Venécia 39,5% 

Iconha 55,3% 

 

Sooretama 39,1% 

Fundão 55,1% 

 

Santa Maria de Jetibá 38,7% 

Alfredo Chaves 55,1% 

 

Ecoporanga 38,4% 

Ponto Belo 55,0% 

 

Pedro Canário 38,2% 

Mucurici 54,8% 

 

Linhares 37,5% 

Muqui 54,4% 

 

Vila Velha 37,3% 

Marechal Floriano 54,2% 

 

Itapemirim 34,1% 

Vitória 53,5% 

 

Serra 33,3% 

Brejetuba 52,8% 

 

São Gabriel da Palha 33,1% 

Montanha 52,2% 

 

Mimoso do Sul 31,5% 

Santa Teresa 51,6% 

 

Cachoeiro de Itapemirim 30,3% 

Vila Valério 49,1% 

 

Marataízes 29,4% 

São Mateus 48,4% 

 

Guarapari 25,5% 

Fonte: Elaboração NSaúde (Painel Vacina e Confia) 

 

 
Gráfico 1. Variabilidade dos dados da 
vacinação infantil dos municípios do Espírito 
Santo (até 18/03/2022). 

Fonte: Elaboração NSaúde (Painel Vacina e Confia) 

 

Prosseguindo, embora a maior parte dos municípios não esteja nos extremos, eles 

encontram-se relativamente distribuídos nos intervalos intermediários, mostrando 

que há grande divergência entre o ritmo de vacinação a depender da localidade, 

conforme demonstrado no gráfico 2 do relatório. 
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Gráfico 2. Número de municípios por faixa de taxa de vacinação infantil contra a Covid-19 (até 
18/03/2022) 

Fonte: Elaboração NSaúde (Painel Vacina e Confia) 

 

Prossegue a equipe, na apresentação dos gráficos 3 e 4, bem como da figura 2, 

informando que os municípios de pequeno porte (à esquerda no gráfico 4) estão 

distribuídos de forma quase uniforme entre os extremos mínimo e máximo. 

Entretanto, conforme aumenta o tamanho da população (em direção à direita do 

gráfico 4), os municípios se colocam na parte inferior, com taxas de vacinação 

abaixo da média estadual. 
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Gráfico 3. Alcance da vacinação infantil contra a Covid-19 por município (até 18/03/2022) 

Fonte: Elaboração NSaúde (Painel Vacina e Confia) 

 

 
Gráfico 4. Relação entre tamanho da população do município e taxa de vacinação infantil contra a 
Covid-19 (até 18/03/2022).  

Fonte: Elaboração NSaúde (Painel Vacina e Confia) 
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Prosseguindo, em face do exposto, seguem os critérios, as evidências, as causas, 

os efeitos e as propostas de encaminhamento sugeridas pela área técnica para o 

achado: 

Critério 
A vacinação contra a Covid-19 é uma ação que objetiva, além de prevenir a 
evolução da doença para casos graves ou óbito, restringir a circulação do 
vírus, o que também diminui os impactos sociais e econômicos causados 
pela pandemia. 
Nesse sentido, é desejável que taxa de vacinação evolua de maneira 
relativamente uniforme entre estados e municípios do país, de forma a evitar 
a existência de “bolsões de contaminação”. 
Em Nota Técnica de dezembro de 2021, a Fiocruz aponta que garantir 
maior equidade no processo de vacinação evita o risco de que populações 
com baixa taxa de cobertura se tornem possíveis focos de surgimento de 
novas variantes

14
. 

Por isso, é necessário combater a desigualdade na taxa de vacinação de 
regiões, município ou grupos que estejam com o esquema vacinal mais 
atrasado. 
 
Evidências 
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As evidências coletadas para o presente achado podem foram obtidas junto 
ao Painel Vacina e Confia, do Governo do Estado

15
, na data de 18/03/2022. 

 
Causas 
Até o presente momento, a equipe não pôde concluir as exatas causas da 
situação encontrada. Além disso, não foram identificados estudos ou 
análises elaborados pelos próprios municípios ou pela Secretaria Estadual 
de Saúde que comprovassem quais são as causas na desigualdade da taxa 
de vacinação infantil contra a Covid-19 entre os municípios capixabas.  
Entretanto, diversas possíveis causas combinadas têm sido apontadas 
pelos gestores públicos e por especialistas. 
A primeira delas é a disseminação de informações falsas (fake news), que 
estariam provocando receio infundado dos pais para levarem seus filhos à 
vacinação. Este fator, aliado a questões culturais, estaria dificultando o 
convencimento das famílias sobre a importância e necessidade da 
vacinação. 
Quando questionados se os boatos relacionados a vacinação divulgados 
nas redes sociais estariam atrapalhando a vacinação, 53 municípios 
disseram que sim.  
O segundo seria o não envolvimento do aparato escolar tanto para informar 
as famílias quanto para chegar aos alunos que ainda não foram imunizados. 
O terceiro seria a falta de agentes de saúde (baixa cobertura de Estratégia 
de Saúde da Família) ou inadequada utilização desses profissionais para 
chegar até as famílias onde existem crianças ainda não vacinadas. 
Relacionado a esses dois fatores, estaria o tamanho do território ou da 
população. 
Outra possível causa apontada seria a não aplicação de doses em horários 
alternativos, tais como horário noturno ou finais de semana, dificultando o 
acesso de famílias nas quais os responsáveis trabalham durante todo o dia 
em dias úteis. 
Em campo aberto no questionário, foram observadas outras informações, 
tais como preocupação com a validade da vacina, orientação de pediatras, 
a espera pelo surgimento de reações adversas em crianças já vacinadas, 
problemas com apoio de referências políticas, questões religiosas e medo 
por ser uma vacina nova. 
Por fim, outro motivo possível e apresentado pelos gestores é a depreciação 
da importância da vacinação pelos pais e responsáveis. O total de 34 
municípios afirmaram que os pais não percebem ou não dão a devida 
importância à gravidade da doença. 
 
Efeitos 
O efeito da situação encontrada é o prolongamento do enfrentamento da 
calamidade da pandemia, o maior risco de hospitalização e morte de 
crianças não vacinadas, o não atingimento da meta de 90% de crianças 
imunizadas, além de possíveis impactos na vida acadêmica desses alunos. 
A diferença na taxa de cobertura entre os municípios resulta em 
desigualdade também na data prevista para o alcance da meta de 90% de 
cobertura vacinal das crianças contra a Covid-19. 
Conforme a Tabela 2, com dados extraídos do portal Vacina e Confia, do 
Governo do Estado, enquanto alguns municípios devem atingir a meta para 
a primeira dose no mês de abril, outros só devem alcançar esse objetivo em 
novembro ou dezembro deste ano. 

 
Tabela 2. Data prevista para alcance de 90% de crianças de 5 a 11 anos imunizadas com a 1ª 
dose da vacina contra a Covid-19, por município (até 18/03/2022). 

Municípios Previsão 

 

Municípios Previsão 

Laranja da Terra 12/04/2022 

 

Alto Rio Novo 12/06/2022 
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Muniz Freire 19/04/2022 

 

Afonso Cláudio 14/06/2022 

Presidente Kennedy 20/04/2022 

 

Atílio Vivacqua 16/06/2022 

Brejetuba 26/04/2022 

 

Pedro Canário 17/06/2022 

Alfredo Chaves 29/04/2022 

 

Muqui 20/06/2022 

São José do Calçado 29/04/2022 

 

Venda Nova do Imigrante 28/06/2022 

Vila Pavão 01/05/2022 

 

Ibatiba 29/06/2022 

Boa Esperança 03/05/2022 

 

Mimoso do Sul 29/06/2022 

Divino de São Lourenço 03/05/2022 

 

Vitória 01/07/2022 

Águia Branca 04/05/2022 

 

Colatina 02/07/2022 

Conceição do Castelo 04/05/2022 

 

Ecoporanga 05/07/2022 

Rio Bananal 04/05/2022 

 

Irupi 06/07/2022 

Domingos Martins 05/05/2022 

 

Baixo Guandu 07/07/2022 

Anchieta 07/05/2022 

 

Piúma 09/07/2022 

Iconha 09/05/2022 

 

Vargem Alta 16/07/2022 

Montanha 10/05/2022 

 

São Domingos do Norte 21/07/2022 

Água Doce do Norte 12/05/2022 

 

Santa Maria de Jetibá 22/07/2022 

Alegre 13/05/2022 

 

Guaçuí 24/07/2022 

Apiacá 13/05/2022 

 

Cariacica 28/07/2022 

Bom Jesus do Norte 15/05/2022 

 

Nova Venécia 30/07/2022 

Vila Valério 16/05/2022 

 

Iúna 31/07/2022 

Santa Leopoldina 18/05/2022 

 

Serra 12/08/2022 

Itaguaçu 19/05/2022 

 

Aracruz 17/08/2022 

Santa Teresa 19/05/2022 

 

Sooretama 18/08/2022 

Marechal Floriano 22/05/2022 

 

Cachoeiro de Itapemirim 22/08/2022 

Rio Novo do Sul 22/05/2022 

 

São Gabriel da Palha 22/08/2022 

Governador Lindenberg 23/05/2022 

 

Linhares 26/08/2022 

Ponto Belo 26/05/2022 

 

Marataízes 28/08/2022 

São Mateus 27/05/2022 

 

Marilândia 31/08/2022 

Jerônimo Monteiro 29/05/2022 

 

Vila Velha 31/08/2022 

Ibiraçu 30/05/2022 

 

Barra de São Francisco 04/09/2022 

Dores do Rio Preto 02/06/2022 

 

Mucurici 05/09/2022 

Conceição da Barra 03/06/2022 

 

Itarana 27/09/2022 

João Neiva 03/06/2022 

 

Viana 16/10/2022 

Itapemirim 06/06/2022 

 

Pinheiros 18/10/2022 

São Roque do Canaã 06/06/2022 

 

Mantenópolis 20/10/2022 

Ibitirama 09/06/2022 

 

Guarapari 19/11/2022 

Castelo 10/06/2022 

 

Jaguaré 28/11/2022 

Fundão 10/06/2022 

 

Pancas 07/12/2022 

Fonte: Elaboração NSaúde (Painel Vacina e Confia) 

 
 
Proposta de encaminhamento 
Propõe-se recomendação aos 78 secretários municipais de saúde para que: 

a) Avaliem as causas que possam impedir uma maior cobertura vacinal das 
crianças contra a Covid-19 no seu município e adotem as medidas 
necessárias para superar tais dificuldades; e 
Além disso, sugere-se recomendação aos 78 Secretários municipais de 
saúde e para o Secretário Estadual de Saúde para que: 

b) Intensifiquem campanhas para o efetivo combate à desinformação em 
relação à vacinação infantil contra a Covid-19. 
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Conforme se observa na análise técnica, inobstante a ausência de causas exatas 

sobre a desigualdade na vacinação infantil (população entre 5 e 11 anos) entre os 

municípios, foi possível aferir juntos aos gestores públicos que existem algumas que 

podem contribuir para o achado em análise: 

34.1 A disseminação de informações falsas (fake news), que estariam 

provocando receio infundado dos pais para levarem seus filhos a 

vacinar. Fator esse aliado a questões culturais que estariam 

dificultando o convencimento das famílias sobre a importância e 

necessidade da vacinação. Tal fato foi apontado por 53 gestores; 

34.2 O não envolvimento do aparato escolar, tanto para informar as 

famílias quanto para chegar aos alunos que ainda não foram 

imunizados (tratado no item 2.27 deste voto); 

34.3 Falta de agentes de saúde (baixa cobertura de Estratégia de 

Saúde da Família) ou inadequada utilização desses profissionais para 

chegar até as famílias onde existem crianças ainda não vacinadas. 

Além disso, relacionado a esses fatores, estaria o tamanho do território 

ou da população; 

34.4 Não aplicação de doses em horários alternativos, tais como 

horário noturno ou finais de semana, dificultando o acesso de famílias 

nas quais os responsáveis trabalham durante todo o dia em dias úteis 

(tratado no item 2.28 deste voto); 

34.5 Preocupação com a validade da vacina; 

34.6 Orientação de pediatras; 

34.7 Espera pelo surgimento de reações adversas em crianças já 

vacinadas; 

34.8 Problemas com apoio de referências políticas; 

34.9 Questões religiosas; 

34.10 Medo por ser uma vacina nova; 

34.11 A depreciação da importância da vacinação pelos pais e 

responsáveis, sendo que 34 municípios afirmaram que os pais não 

percebem ou não dão a devida importância à gravidade da doença. 

Desta forma, a equipe constata que o efeito deste achado é o prolongamento do 

enfrentamento da calamidade da pandemia, o maior risco de hospitalização e morte 
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de crianças não vacinadas e o não atingimento da meta de 90% de crianças 

imunizadas, além de possíveis impactos na vida acadêmica desses alunos. 

Assim, amparado na análise da área técnica, desnecessários maiores comentários e 

me filio ao entendimento técnico e ministerial pelo acolhimento da proposta de 

encaminhamento. 

2.27. Relatório fase 6 (6º relatório - n. 4/2022 – doc 980) – Fragilidade ou 

ausência de articulação entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria 

Municipal de Educação 

A área detectou que a cobertura vacinal contra a Covid-19 tem se mostrado um 

importante indicador no declínio do número de óbitos em todo o país, inclusive 

considerado que as escolas possuem um papel fundamental na aceleração da 

imunização infantil contra a Covid-19, pois a maior parte da população na faixa etária 

da de 5 a 11 anos encontra-se matriculada em escolas municipais e que a escolas 

possuem contato direto com a população alvo e com seus responsáveis. 

Prosseguindo, foi observado que 10 municípios afirmaram que não há participação 

da secretaria de educação na vacinação e que outros 6 municípios afirmaram que 

essa participação se encontra abaixo do esperado, conforme gráfico 5 do relatório: 

 
Gráfico 5: Participação das Secretarias municipais de educação na vacinação infantil contra a 
Covid-19 segundo os gestores da saúde. 
Fonte: Elaboração NSaúde. Baseado nas respostas enviadas pelos municípios. 

 

Ademais, depreende-se das respostas envidas, segundo a equipe de auditoria, que 

é possível aumentar a integração entre às áreas de educação e saúde, e com isso 

acelerar o processo de imunização, sendo que a maioria dos municípios já atuam 

20 

35 

6 
10 

Sim, de forma intensiva Sim, mas apenas
dentro do esperado

Sim, mas abiaxo do
esperado

Não

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 402CE-82415-0444A



Acórdão TC- 0421/2022 
is/fbc 

 

  

sob essa premissa de integração, vez que 44 municípios afirmaram estar realizando 

vacinação infantil contra a COVID-19 nas escolas, conforme gráfico 6 do relatório: 

 
Gráfico 6: Número de municípios que realizam a vacinação em escolas. 
Fonte: Elaboração NSaúde. Elaborado de acordo com os dados dos municípios. 

Assim, parafraseando a equipe de auditoria, vimos que em razão da maioria das 

crianças na faixa etária de 5 a 11 anos estar matriculada em escolas municipais, as 

escolas passam a possuir um papel fundamental na realização da busca ativa, com 

potencial para ser um importante fator de aceleração na imunização infantil contra a 

Covid-19. 

Desta forma, conforme demostrado na figura 3, em relação à realização da busca 

ativa por parte dos municípios capixabas, temos, segundo declaração dos próprios 

municípios, a seguinte situação: 

 
Figura 1: Mapa do Estado do Espírito Santo identificando os municípios que realizam Busca ativa (5 
a 11 anos) para imunização contra a Covid-19. 
Fonte: Elaboração Nsaúde. Dados declaratórios dos municípios.  

44 

27 

Realizam vacinação nas
escolas

Não realizam vacinação
nas escolas
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Prosseguindo, em face do exposto, seguem os critérios, as evidências, as causas, 

os efeitos e as propostas de encaminhamento sugeridas pela área técnica para o 

achado: 

Critério 
As políticas públicas, dada sua característica de transversalidade, não 
devem ser compreendidas como programas divisíveis por setores. Ao revés, 
para alcançarem as metas à que se propõe, devem estar interligadas com 
os mais diversos setores da sociedade. Neste aspecto, o setor educacional 
possui um considerável poder de alavancar a política nacional de 
imunização. 
Segundo o referencial básico de governança do TCU

16
 

“existe a necessidade de integração horizontal entre as políticas 
públicas, o que significa que as ações e os objetivos específicos das 
intervenções empreendidas pelas diversas entidades devem ser 
alinhados para se reforçarem mutuamente. Nos casos de políticas de 
natureza transversal, especialmente, é essencial que haja 
mecanismos institucionalizados de coordenação, de forma a criar 
condições para a atuação conjunta e sinérgica, evitando ainda 
superposições ou esforços mutuamente contraproducentes.” (TCU, 
2014, p. 55) 

Por esta razão, adota-se como critério a Transversalidade, como 
abordagem e como instrumento de gestão.

17,18,19
 

Neste contexto, destaca-se também como critério o Decreto Nº 6.286, de 5 
de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá 
outras providências:  

Art. 2° São objetivos do PSE: 

I - articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações 
das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o 
alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e 
suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, 
equipamentos e recursos disponíveis; 

VI - promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, 
assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde 
dos estudantes; e 

§ 1o São diretrizes para a implementação do PSE: 

II - integração e articulação das redes públicas de ensino e de 
saúde; 

IV - interdisciplinaridade e intersetorialidade; 

Art. 4o As ações em saúde previstas no âmbito do PSE considerarão 
a atenção, promoção, prevenção e assistência, e serão 
desenvolvidas articuladamente com a rede de educação pública 
básica e em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, 
podendo compreender as seguintes ações, entre outras: 

VIII - atualização e controle do calendário vacinal; 

                                                 
16

 Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal 

de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 

2014 
17

 Silva, T. D. (2011). Gestão da transversalidade em políticas públicas. Encontro da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD). Rio de Janeiro, 131. 
18

 Diniz, C. T., Bernardino, G., & Diniz, N. V. (2013). Direitos humanos e participação social: 

desafios para a gestão transversal de políticas públicas (Doctoral dissertation). 
19

 Reinach, S. (2013). Gestão transversal das políticas públicas no âmbito federal: uma leitura inicial 

(Doctoral dissertation). 
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XIV - educação permanente em saúde; 
 
 
O Programa Saúde na Escola (PSE) trata-se de uma articulação entre as 
redes municipal e estadual de educação e as equipes de atenção básica 
que compartilham responsabilidades sobre um determinado território, nesse 
caso, a escola, as unidades básicas de saúde e demais equipamentos, que 
devem se articular e se tornarem promotores da saúde em suas mais 
diversas dimensões. O PSE propõe articulação e integração de saberes e 
experiências no planejamento, execução e avaliação das ações, 
reconhecendo as contribuições do outro e diferentes espaços como 
potenciais promotores de saúde e cidadania, enfatizando o diálogo, para 
uma efetiva atuação em rede

20
.  

Cita-se, por fim, a NOTA TÉCNICA Nº 2/2022-
SECOVID/GAB/SECOVID/MS, o Plano Nacional Contra a Covid-19

21
 e o 

Referencial Básico de Governança do TCU. 
Evidências 
Respostas dos gestores da Secretaria municipal de saúde ao questionário 
enviado pela equipe de fiscalização. 
Causas 
Ausência ou fragilidade de coordenação entre as instâncias de governança 
nos municípios.  
Efeitos 
Prolongamento do enfrentamento da calamidade da pandemia, maior risco 
de hospitalização e morte de crianças em crianças não vacinadas, demora 
no atingimento da meta de 90%, exposto a população ao risco. 
Proposta de encaminhamento 
Sugere-se como proposta de encaminhamento recomendação aos 78 
prefeitos do Estado do Espírito Santo e aos seus respectivos secretários 
municipais de saúde para que seja realizado alinhamento de estratégias e 
objetivos com as secretarias de educação sendo institucionalizados 
mecanismos de comunicação efetiva, colaboração e articulação entre os 
envolvidos visando a aceleração da imunização infantil por meios de ações 
concretas tais como, busca ativa e realização de palestras nas escolas 
dentre outras medidas que as secretarias de forma colaborativa entenderem 
pertinentes.  

 

Conforme se observa na análise técnica, a fragilidade ou ausência de articulação 

entre a secretaria municipal de saúde e a secretaria municipal de educação é 

causada pela própria ausência ou fragilidade de coordenação entre as instâncias de 

governança nos municípios e são decorrentes: 

a) Da não participação da secretaria municipal de educação na vacinação infantil 

(população entre 5 e 11 anos), de onde se observa, no gráfico 5, que 10 

municípios não possuem essa participação e que outros 6 afirmam que essa 

participação encontra-se abaixo do esperado; 

                                                 
20

Fonte:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nutrisus_estrategia_fortificacao_alimentacao_infa

ntil.pdf 
21

 https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-

operacionalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19.pdf 
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b) Dos diretores escolares não demonstraram adesão esperada para a 

vacinação nas escolas; 

c) Do município não achar viável a execução da vacinação nas escolas; 

d) Da ausência de equipe; 

e) Da realização de busca ativa das crianças não vacinadas apenas por meio 

dos agentes comunitários de saúde; 

f) De desinformação, que foi relatado por mais da metade dos municípios como 

um dos principais fatores de atraso na imunização infantil. Entretanto, 

conforme informado pela equipe de fiscalização, em que pese já ter sido 

identificada essa causa de impedimento/retardo da vacinação, apenas 33 

municípios informaram que realizam reuniões nas escolas para divulgar a 

necessidade da vacinação e sanar eventuais dúvidas dos pais. 

Desse modo, observa-se que as escolas passam a possuir um papel fundamental 

com potencial para ser um importante fator de aceleração na imunização infantil 

contra a Covid-19 e os fatos acima relatados geram prejuízos à eficácia e à 

efetividade dessa política pública. 

Desta forma, a equipe constata que o efeito deste achado é o prolongamento do 

enfrentamento da calamidade da pandemia, o maior risco de hospitalização e morte 

de crianças não vacinadas e o não atingimento da meta de 90% de crianças 

imunizadas, além de possíveis impactos na vida acadêmica desses alunos. 

Assim, amparado na análise da área técnica, desnecessários maiores comentários e 

me filio ao entendimento dos auditores e do Ministério Público de Contas pelo 

acolhimento da proposta de encaminhamento. 

2.28. Relatório fase 6 (6º relatório - n. 4/2022 – doc 980) – Ausência de 

Vacinação Infantil além dos horários regulares 

A área detectou, sobre a vacinação infantil em fins de semana e em horários 

noturnos que: 

Verificou-se que 32 municípios realizam vacinação em horário noturno e em 
fins de semana, são estes: Afonso Claudio, Alegre, Aracruz, Boa 
Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Divino de São 
Lourenço, Governador Lindemberg, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Iúna, 
Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, 
Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio 
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Bananal, São Domingos do Norte, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, 
Vila Velha, e Vitória. 
Outros 9 municípios realizam vacinação em horário noturno, mas não 
realizam vacinação fins de semana: Anchieta, Castelo, Itaguaçu, Laranja da 
Terra, Mantenópolis, Marilândia, Muqui, Pedro Canário, e Santa Maria de 
Jetibá. 
Enquanto que 26 municípios não realizam vacinação em horário noturno, 
mas realizam vacinação em fins de semana: Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus 
do Norte, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Domingos 
Martins, Ecoporanga, Ibatiba, Irupi, Itarana, Marataízes, Mimoso do Sul, 
Mucurici, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São Jose do 
Calçado, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão, e Vila Valério. 
Por fim, 3 municípios afirmaram que não realizam nenhuma das duas 
ações: Fundão, Guaçuí e Ibitirama. 

Prosseguindo, em face do exposto, seguem os critérios, as evidências, as causas, 

os efeitos e as propostas de encaminhamento sugeridas pela área técnica para o 

achado: 

Critério 
O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid19 (p. 
77) prevê como recomendação que se mantenha, quando possível e 
necessário, horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação para 
horários alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de 
semana.  
Evidências 
As respostas dos gestores municipais em saúde frente ao questionário 
encaminhado pela equipe de fiscalização. 
Causas 
Quando questionados sobre o porquê de não realizar a vacinação em 
horários alternativos, 2 municípios ofereceram explicações. Um município 
sinalizou que as escolas e a atenção básica já permitem o acesso a todos 
os responsáveis, porém salientou que a não obrigatoriedade da vacinação 
acaba por impedir o trabalho dos profissionais. 
Já outro município informou que eventualmente realiza vacinação fora dos 
horários regulares e nos sábados, porém afirmou que se constatou uma 
baixa demanda para esses períodos. 
Em relação aos municípios que não apresentaram justificativas, a equipe de 
fiscalização acredita ser possível a confiança na efetividade da vacinação 
nos horários regulares ou problemas de pessoal. 
Efeitos 
Um dos efeitos possíveis é o prolongamento do enfrentamento da 
calamidade da pandemia, e a consequente demora no atingimento da meta 
de 90%. 
Já como efeito potencial pode-se citar um maior risco de hospitalização e de 
morte de crianças em crianças não vacinadas. 
Proposta de encaminhamento 
Sugere-se como proposta de encaminhamento aos 78 secretários 
municipais de saúde para que avaliem a conveniência e oportunidade de 
ofertar a vacinação infantil aos fins de semana e em horário noturno. 

 

Conforme se observa na análise técnica, o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid19 prevê como recomendação que se mantenha, quando 
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possível e necessário, horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação 

para horários alternativos, como hora do almoço, horários noturnos e finais de 

semana. 

Nesse contexto, foi verificado pela equipe que 26 municípios não realizam vacinação 

em horário noturno e outros 3 não realizam vacinação no horário noturno e nos finais 

de semana. Tal fato obteve como justificativas em dois municípios que:  

a) As escolas e a atenção básica já permitem o acesso a todos os responsáveis, 

porém salientou que a não obrigatoriedade da vacinação acaba por impedir o 

trabalho dos profissionais; 

b) Eventualmente realiza vacinação fora dos horários regulares e nos sábados, 

porém afirmou que se constatou uma baixa demanda para esses períodos. 

Desta forma, a equipe constata que o efeito deste achado é o prolongamento do 

enfrentamento da calamidade da pandemia, o maior risco de hospitalização e morte 

de crianças não vacinadas e o não atingimento da meta de 90% de crianças 

imunizadas, além de possíveis impactos na vida acadêmica desses alunos. 

Assim, amparado na análise da área técnica, desnecessários maiores comentários e 

me filio ao entendimento técnico e ministerial pelo acolhimento da proposta de 

encaminhamento. 

Ante todo o exposto, acompanhando o entendimento da Área Técnica e do 

Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora 

submeto à apreciação deste Colegiado, com exceção da determinação sobre a 

juntada dos documentos protocolizados sob os números 21476/2021, 831/2022, 

1043/2021, 27632/2021, 25904/2021, 26655/2021, 733/2022 e 25828/2021, haja 

vista que já foram juntados aos autos, conforme documentos de números, 

respectivamente, 967, 958, 954, 962, 974, 977, 964 e 970. 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 
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1. ACÓRDÃO TC-0421/2022-5 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas, em:  

 

1.1. COM BASE 5º RELATÓRIO – n. 1/2022 – doc 938: 

1.1.1. CONSIDERAR como cumpridas as determinações e notificações 

exaradas nos itens 1 ao 34 (exceto itens 15, 32 e 33 – municípios de 

Irupi e de Santa Teresa) da Decisão Monocrática 355/2021, ratificada 

pela Decisão 1484/2021 – Plenário, atinentes aos seguintes 

municípios: Alegre, Apiacá, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Conceição 

da Barra, Domingos Martins, Fundão, Governador Lindenberg, 

Guarapari, Ibitirama, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, 

Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Piúma, Rio Bananal, 

Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante;  

1.1.2. CONSIDERAR como cumpridas parcialmente as determinações 

e notificações atinentes aos seguintes municípios: Irupi e Santa Teresa 

(referentes aos itens 15, 32 e 33 da Decisão Monocrática 355/2021, 

ratificada pela Decisão 1484/2021 – Plenário);  

1.1.3. NOTIFICAR, no prazo de 30 dias, conforme art. 300, § 1º do 

RITCEES, a Secretária de Saúde de Irupi para explicar sobre a foto da 

geladeira doméstica conservando imunobiológicos (Protocolo 

12003/2021), bem como informar se ainda persiste o armazenamento 

de vacinas em geladeiras domésticas, e por fim, apresentar nota de 

liquidação da câmara refrigerada associada ao pregão aberto pelo 

município;  

1.1.4. NOTIFICAR, no prazo de 30 dias, conforme art. 300, § 1º do 

RITCEES, o Secretário municipal de Saúde de Santa Teresa para 

informar sobre o andamento da aquisição atinente ao pregão eletrônico 

n. 43/2021 (aquisição de 10 de conservação de vacina), apresentando 
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fotos e a Nota de Liquidação corresponde caso já ocorrida a entrega 

dos equipamentos;  

1.1.5. DISPONIBILIZAR os Relatórios de Acompanhamento 6/2021, 

10/2021 e este, juntamente com a Decisões TC 678/2021 – Plenário e 

1484/2021 - Plenário à Superintendência Estadual do Ministério da 

Saúde do Espírito Santo, considerando as informações colhidas sobre 

o município de Aracruz que possui unidade de saúde em área 

indígena;  

1.1.6. REITEIRAR aos municípios monitorados a recomendação 1.4.9 

da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, colocar em funcionamento 

os sistemas de alarme telefônico das câmaras refrigeradas que vêm de 

fábrica com essa função e que verifiquem periodicamente seu 

funcionamento;  

1.1.7. REITEIRAR aos municípios monitorados a recomendação 1.4.10 

da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, instalar sistemas de alarme 

telefônico externos nos equipamentos de armazenamento atuais que 

não vêm de fábrica com essa função e que verifiquem periodicamente 

seu funcionamento;  

1.1.8. REITEIRAR aos municípios monitorados a recomendação 1.4.11 

da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, cadastrar nas discadoras, 

pelo menos, os números de telefone do responsável pelo 

estabelecimento onde ficam armazenados os imunobiológicos, do 

responsável pela sala onde ficam armazenados os imunobiológicos e 

de um técnico capaz de fazer uma avaliação de instalações elétricas;  

1.1.9. REITEIRAR aos municípios monitorados a recomendação 1.4.12 

da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, informar e capacitar os 

responsáveis do local de armazenamento sobre a funcionalidade de 

alarme por discagem telefônica;  

1.1.10. REITEIRAR aos municípios monitorados a recomendação 

1.4.16 da Decisão 678/2021 – Plenário, qual seja, capacitar as equipes 

de vacinação para operar as câmaras de refrigeração a fim de gozarem 
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da tecnologia disponível em todas as suas funcionalidades, 

considerando que cada fabricante de câmara refrigerada pode oferecer 

um conjunto próprio de tecnologias para melhor conservar as 

propriedades dos imunológicos; 

1.1.11. RECOMENDAR aos 78 municípios que efetuem o registro dos 

equipamentos adquiridos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde 

1.2. COM BASE 6º RELATÓRIO – n. 4/2022 – doc. 980:  

1.2.1. RECOMENDAR, com base no disposto no art. 1º, Inciso XXXVI, da 

Lei Complementar Estadual 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES), c/c os arts. 

207, Inciso V, e 329, §7º, do RITCEES: 

1.2.1.1. Aos 78 secretários municipais de saúde para que avaliem as 

causas que possam impedir uma maior cobertura vacinal das crianças 

contra a Covid-19 no seu município e adotem as medidas necessárias 

para superar tais dificuldades;  

1.2.1.2. Aos 78 Secretários municipais de saúde e para o Secretário 

Estadual de Saúde para que intensifiquem campanhas para o efetivo 

combate à desinformação em relação à vacinação infantil contra a 

Covid-19; 

1.2.1.3. Aos 78 prefeitos do Estado do Espírito Santo e aos seus 

respectivos secretários municipais de saúde para que seja realizado 

alinhamento de estratégias e objetivos com as secretarias de educação 

sendo institucionalizados mecanismos de comunicação efetiva, 

colaboração e articulação entre os envolvidos visando a aceleração da 

imunização infantil por meio de ações concretas tais como, busca ativa 

e realização de palestras nas escolas dentre outras medidas que as 

secretarias de forma colaborativa entenderem pertinentes;  

1.2.1.4. Aos 78 secretários municipais de saúde para que avaliem a 

conveniência e oportunidade de ofertar a vacinação infantil aos fins de 

semana e em horário noturno. 
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1.2.2. DETERMINAR, com base no disposto no artigo 135, incisos V e VI, da 

Lei Complementar Estadual n. 621/2012: 

1.2.2.1. .Aos secretários municipais de saúde dos municípios de Baixo 

Guandu, Barra de São Francisco, Dores do Rio Preto, Itapemirim, 

Montanha, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha e São Roque do 

Canaã que nas próximas fiscalizações do TCEES, atendam às 

requisições de informações e de documentos demandadas por essa 

Corte de Contas, alertando que o não envio pode ensejar pena de 

multa, nos termos do artigo 135, incisos V e VI, da Lei Complementar 

Estadual n. 621/201222. 

1.3. TORNAR PÚBLICO os relatórios ns. 1/2022 (doc. 938) e 4/2022 (doc – doc. 

980), com fundamento na Declaração de Moscou (2019), art. 37 da Constituição 

Federal e lei de acesso à informação n. 12.527/2011; 

1.4. RETORNAR os autos ao núcleo de origem para a continuidade do trabalho de 

fiscalização; 

1.5. DETERMINAR o encaminhamento do 6º relatório – n. 4/2022 (doc. 980 ao 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, caso necessário, seja utilizado 

subsidiariamente em procedimentos para apurar a existência de fake news, haja 

vista que este fato foi apontado como uma das causas da desigualdade na 

vacinação contra a COVID-19 – item 2.26 do voto e item 2.1 do 6º relatório – n. 

4/2022 (doc. 980). 

1.6. DAR CIÊNCIA aos responsáveis; 

2. Unânime 

3. Data da Sessão: 05/04/2022 - 15ª Sessão Ordinária do Plenário 

4. Especificação do quórum:  

                                                 
22 Art. 135. O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou valor equivalente em outra moeda que venha 

a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

[...] 

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas;  

VI - sonegação de processo, documento ou informação, em procedimentos de fiscalização realizados pelo Tribunal de Contas; 
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4.1 Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (presidente), Domingos 

Augusto Taufner (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Sérgio Manoel Nader Borges, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha.  

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO 

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

 

Fui presente: 

LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-geral 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR  

Secretário-Geral das Sessões 

 

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 402CE-82415-0444A


		2022-04-07T16:13:45-0300


		2022-04-07T17:35:35-0300


		2022-04-07T17:50:41-0300


		2022-04-07T18:27:37-0300


		2022-04-07T19:34:26-0300


		2022-04-07T20:01:45-0300


		2022-04-08T00:32:34-0300


		2022-04-08T12:32:29-0300


		2022-04-08T14:32:47-0300




