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APRESENTAÇÃO  

O presente trabalho está sendo executado em cumprimento a linha de ação do 

PACE 2021 que prevê ―fiscalizar a 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 

durar. ‖ 

Após a instauração do processo TC 0393/2021 para a execução da referida linha de 

ação, foi elaborado o primeiro relatório 04/2021-2 versando principalmente sobre os 

planos de imunização dos municípios. 

Tendo em vista as fragilidades apontadas no primeiro relatório, a equipe de auditoria 

entendeu necessário realizar fiscalização in loco nas salas de vacinação. Após a 

realização da auditoria in loco, elaborou-se o segundo relatório de acompanhamento 

06/2021.  

Dentre os achados apontados no segundo relatório, destacam-se o seguinte: 

1. Utilização de geladeiras domésticas para armazenamento de vacinas (Item 

2.1 do Relatório de Acompanhamento n. 6/2021) 

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 esta razão, acompanhando o entendimento da área técnica, o Relator proferiu a 

Decisão Monocrática 230/2021 (ratificada na Decisão plenária 678/2021),  deferindo 

a medida cautelar 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. 
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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. 

Por fim, foi determinado a oitiva das partes para que se pronunciassem no prazo de 

10 (dez) dias comunicando as providências adotadas ao TCEES. 

Destarte, ultrapassado os prazos previstos na determinação, esse 3° Relatório de 

Acompanhamento objetiva monitorar se as referidas determinações foram cumpridas 

pelos gestores municipais.  
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1 OBJETO 

Trata-se do monitoramento das deliberações proferidas mediante Decisão 

monocrática 230/2021 (ratificada na Decisão plenária 678/2021), referente ao 2º 

Relatório de Acompanhamento (Relatório de Acompanhamento 00006/2021– doc. 

71), prolatada nos autos do Processo TC 0393/2021-2, que tem como objeto 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 durar. 

O monitoramento é um instrumento de fiscalização previsto no art. 188, V do 

Regimento Interno do TCEES (Resolução TC 261/2013) que serve ao propósito de 

verificar o cumprimento das deliberações e os resultados delas advindos, conforme 

teor do caput do art. 194. E são objetos de monitoramento toda e qualquer decisão 

do Tribunal que resulte em determinações a serem cumpridas pelo jurisdicionado 

(art. 194, §1º).1 

O presente monitoramento se pauta pelo art. 4º, V da Resolução TC 278/2014 que 

prevê a possibilidade de se realizar o monitoramento formalizado em processo de 

fiscalização, nos casos em que a verificação do cumprimento das deliberações não 

exija trabalho de campo, sendo necessária, porém, a elaboração de instrução para 

análise de documentação recebida e proposição de adoção de medidas corretivas 

ou punitivas pelo Tribunal, desde que a relevância e a urgência das deliberações 

monitoradas desaconselhem a verificação no âmbito das contas do órgão ou 

entidade.2 

                                            
1
 Art. 194. Monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para verificar o 

cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos. § 1º São objetos de 
monitoramento toda e qualquer decisão do Tribunal que resulte em determinações a serem 
cumpridas pelo jurisdicionado. 
2
 Art. 4º A unidade técnica realizará o monitoramento nas seguintes formas e situações: 

[...] 
V – por intermédio do instrumento de fiscalização previsto no art. 194 do Regimento Interno, 
formalizado em processo de fiscalização, nos casos em que a verificação do cumprimento das 
deliberações não exija trabalho de campo, sendo necessária, porém, a elaboração de instrução para 
análise de documentação recebida e proposição de adoção de medidas corretivas ou punitivas pelo 
Tribunal, desde que a relevância e a urgência das deliberações monitoradas desaconselhem a 
verificação no âmbito das contas do órgão ou entidade. 
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Conforme já mencionado, o 2º Relatório de Acompanhamento destinou-se 

especificamente à análise quanto às condições de armazenamento das vacinas nos 

municípios. Após as vistas in loco aos 78 municípios, constatou-se, em suma, que 

24 deles utilizavam geladeiras domésticas para o armazenamento de vacinas e que 

2 destes 24 municípios, não possuíam nenhuma câmara de refrigerada.  

Desta forma, foi proferida a Decisão 230/2021 concedendo a medida cautelar 

pleiteada, ratificada posteriormente pela Decisão 678/2021 – Plenário.  

Com todo o exposto, o presente relatório de monitoramento se restringe somente às 

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

1.1.1 a 1.1.2) e 1.2, 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); 

(...) 
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2 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES 1.1.1, 1.1.2 E 1.2 DA 

DECISÃO 678/2021 - PLENÁRIO. 

2.1 ALEGRE  

Após expedido o Termo de Notificação 345/2021 (doc. 93), o Secretário de Saúde 

de Alegre informou (Resposta de Comunicação 306/2021 – doc. 195) em síntese 

que: 

O município de Alegre concentra suas vacinas de imunização contra o 
Covid-19 no Centro de Imunização, que possui 02 Câmaras frias que hoje 
tem capacidade para 15.000 doses do insumo, além das vacinas de rotina. 
Nos dias de vacina as equipes levam os insumos até os pontos de 
vacinação no horário estipulado, conforme pacientes programados para a 
data.  

Além destas, o município adquiriu e aguarda a entrada de mais duas 
câmaras, a serem instaladas nas UBS dos distritos de Rive e Celina. A 
empresa pediu m prazo de 60 dias para a entrega dos equipamentos. 

 

Também foi protocolado o documento intitulado ―Autorização de 

Fornecimento/Execução 000047/2021‖ referente ao refrigerador para 

armazenamento de vacinas. 

Isso posto, considera-se que a determinação foi parcialmente cumprida, sugerindo-

se notificar o Secretário de Saúde de Alegre para: 

1. Informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de 

liquidação, quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização. 

Registra-se ainda que, conforme despacho 14758/2021 (doc. 198) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação 345/2021 (doc. 93) se 

encerrou em 07/04/2021, sendo as justificativas protocolizadas em 08/04/2021 (doc. 

195). 

2.2 APIACÁ 

Após expedido o Termo de Notificação 358/2021 (doc. 105), não se encontrou 

documentação em nome da Secretária de Saúde de Apiacá. 
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Cabe destacar que consta nos autos a comprovação do recebimento do Termo de 

Notificação supracitado e da Decisão Monocrática 230/2021 (Peça Complementar 

14610/2021 – doc. 126), em 26 de março de 2021. 

Por conseguinte, por ausência de informações apresentadas, se considera 

descumprido o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 - Plenário referente à adequação 

da sala de vacinação. 

Dessa forma, por ausente a justificativa pelo não atendimento da deliberação, 

sugere-se proposta de encaminhamento para aplicação de multa à Secretária de 

Saúde de Apiacá, com fundamento no art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012.3 

Além disso, diante do interesse público, sugere-se que 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. 

 

2.3 ARACRUZ  

Após expedido o Termo de notificação 359/2021 (doc. 106), a Secretária de Saúde 

de Aracruz informou que (Resposta de Documentação 354/2021 - doc. 250): 

O Município de Aracruz/ES está adotando as medidas necessárias para a 
abertura de processo administrativo emergencial para a aquisição dos 
equipamentos, objetivando a adequação da rede de frios da Secretaria de 
Saúde. Não obstante, a referida adequação demanda o lapso temporal de 
90 (noventa) dias, tendo em vista a complexidade da aquisição dos 
equipamentos e as etapas do próprio processo de aquisição.  

Contudo, por meio de outro protocolo de 20 de abril de 2020, foi informado 

(Resposta de Comunicação 356/2021 – doc. 275) que o Município de Aracruz/ES 

procedeu com a abertura do Processo Administrativo n° 4444/2021, com o objetivo 

                                            
3
 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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de dar início ao processo de aquisição de 15 (quinze) câmaras científicas, afim de 

armazenar as vacinas, com base na decisão supracitada.  Cabe constar que foi 

protocolado o Memorando 352/2021 que consiste em uma comunicação da 

Secretaria de Saúde Municipal para a Procuradoria informando tais informações. 

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, 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. 

Registra-se ainda que, conforme despacho 16151/2021 (doc. 252) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 07/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 20/04/2021. 

2.4 BREJETUBA  

Após expedido o Termo de Notificação 360/2021 (doc. 107), a Secretária Municipal 

de Saúde informou (Resposta de Comunicação 361/2021 - doc. 265) ter tomado a 

providência de adequar a rede de frios do Município utilizando Câmara Refrigerada 

para o armazenamento de imunizantes, bem como que anexara o contrato de 

compra (Peça Complementar 19011/2021 – doc. 268). 

Isso posto, considera-se que a determinação foi parcialmente cumprida, sugerindo-

se notificar o Secretário de Saúde de Brejetuba para: 

1. Informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de 

liquidação, quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização. 
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Registra-se ainda que o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou 

em 07/04/2021, sendo as justificativas protocolizadas em 23/04/2021, conforme teor 

do Despacho 16445/2021 (doc. 265) 

2.5 CARIACICA  

Após expedido o Termo de Notificação 361/2021 (doc. 108), a Secretária de Saúde 

de Cariacica apresentou duas respostas (Resposta de Comunicação 269/2021 - doc. 

155 e Resposta de Comunicação 321/3021 – doc. 241). Em um primeiro momento 

(doc.155), informou que a previsão de entrega de 31 equipamentos à municipalidade 

seria de 05 de abril. No segundo protocolo, solicita prorrogação do prazo para 

atendimento da medida cautelar e informa que o fornecedor só conseguiria 

disponibilizar as câmaras na data de 30/04. 

Isso posto, considera-se que a determinação foi parcialmente cumprida, sugerindo-

se notificar o Secretário de Saúde de Cariacica para: 

1. Informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de 

liquidação, quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização. 

Registra-se ainda que o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou 

em 07/04/2021, sendo as justificativas protocolizadas em 23/04/2021, conforme teor 

do Despacho 16445/2021 (doc. 265) 

2.6 CONCEIÇÃO DA BARRA  

Após expedido o Termo de Notificação 362/2021 (doc. 109), o Secretário de Saúde 

de Conceição da Barra anexou a Resposta de Comunicação 329/2021 e as Peças 

Complementares 16826/2021 e 16489/2021  (docs. 204 a 228),  documentos estes  

sem qualquer relação com as determinações contidas na Decisão 678/2021 – 

Plenário objetos de exame nesse presente monitoramento.  

Cabe mencionar que consta nos autos a Certidão 831/2021, datada de 26 de março 

de 2021, o qual certifica que Sr. Luiz Ernani Barros Torres (Secretário de Saúde) 

confirmou o recebimento de toda a documentação. 
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Por conseguinte, por ausência de informações apresentadas, se considera 

descumprido o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 - Plenário referente à adequação 

da sala de vacinação. 

Dessa forma, por ausente a justificativa pelo não atendimento da deliberação, 

sugere-se proposta de encaminhamento para aplicação de multa à Secretária de 

Saúde de Conceição da Barra, com fundamento no art. 135, IV da Lei 

Complementar 621/2012. 

Além disso, diante do interesse público, sugere-se que 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 passando a utilizar, ainda que, em salas 

de vacinação, somente câmara refrigerada para armazenamento dos imunizantes. 

2.7 DOMINGOS MARTINS 

Após expedido o Termo de Notificação 363/2021 (doc. 110), a Secretária de Saúde 

de Domingos Martins informou (Resposta de Comunicação 297/2021 – doc. 156) 

que, na data de 24 de março de 2021, solicitou a análise das salas de vacinação das 

Unidades Básicas de Saúde para identificar a necessidade de aquisição de câmaras 

refrigeradas, bem como de aparelhos de ar condicionado, objetivando a adequação 

desses ambientes. Informou ainda que, com base nos neste levantamento realizado 

pelo município, iniciou o processo de aquisição dos equipamentos e também 

realizaria a troca de câmaras frias de duas salas de vacinação do município, que não 

se encontram em boas condições de uso.  

Nesse sentido, foi apresentado (Peça Complementar 15485/2021 – doc. 159) o 

Termo de Referência, assinado em 29 de março de 2021, que se refere à aquisição 

de 8 câmaras frias e de 6 unidades de ar condicionado, com cláusula que especifica 

o prazo de 10 dias, após emissão da ordem de compra, para a entrega dos bens. 

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Domingos Martins para concluir a compra 

dos equipamentos, e 
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2. notificar a Secretária de Saúde de Domingos Martins para que informe, no 

prazo de cinco dias, quais 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. 

 

2.8 FUNDÃO 

Após expedido o Termo de Notificação 364/2021 (doc. 111), o Secretário de Saúde 

de Fundão informou (Resposta de Comunicação 305/2021 – doc. 190), em síntese, 

que no dia 31 de março de 2021, instaurou novo Processo Administrativo de nº 

002424/2021 para aquisição de equipamentos para compor a Rede de Frios 

Municipal objetivando cumprir a determinação. Informou ainda, que o processo 

administrativo ainda não foi finalizado e que, por essa razão, foram encaminhadas 

somente as documentações constantes do processo administrativo até a data do 

envio autos até a data de 07 de abril. Ademais, foi protocolado documentos ao 

processo administrativo supracitado (Defesa/Justificativa 384/2021 – doc. 191) 

Quanto à determinação para que, no prazo de 72 horas, o Município de Fundão 

providencie suporte emergencial de energia elétrica aos equipamentos de 

armazenamento de vacinas, informa que foi instaurado o Processo Administrativo de 

nº 00232412021 para aquisição e instalação do suporte emergencial, tendo sido 

emitido Ordem de Serviço à empresa vencedora -Dieletric Geradores Ltda na data 

de 05 de abril de 2021 e realizada a devida instalação do equipamento. Cabe 

destacar que o recebimento do Termo de Notificação 364/2021 foi recebido em 

26/03/2021. 

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, em relação ao item 1.1.1 considera-se inconclusivo o cumprimento 

da decisão. Assim, sugere-se: 
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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. 

Em relação ao item 1.1.2 da Decisão 678/2021 - Plenário, em razão da instalação 

do suporte emergencial de energia elétrica, considera-se cumprida a determinação, 

porém fora do prazo estabelecido de 72 horas.  

Registra-se ainda que, conforme despacho 16434/2021 (doc. 263) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 31/03/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 08/04/2021. 

2.9 GOVERNADOR LINDENBERG  

Após expedido o Termo de Notificação 365/2021 (doc. 112), o Secretário de Saúde 

de Governador Lindenberg informou (Resposta de Comunicação 332/2021 - doc. 

235) que promoveu a aquisição de três novas câmaras com capacidade de 180 litros 

cada, que serão instaladas nas unidades de saúde, munidas dos componentes 

necessários ao bom funcionamento para o armazenamento de vacinas. 

Não foram encontrados anexados ao Oficio SEMUS n°049/2021 documentos que 

comprovem a aquisição das novas câmaras refrigeradas.  

Isso posto, considerando que o município não enviou a cópia da ordem de compra, é 

inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, sugere-se notificar a Secretária de 

Saúde de Governador Lindenberg para que:  

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

câmaras refrigeradas. 
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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. 

Registra-se ainda que, conforme despacho 15162/2021 (doc. 236) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 07/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 13/04/2021. 

2.10 GUARAPARI  

Após expedido o Termo de Notificação 366/2021 (doc. 113), a Secretária de Saúde 

de Guarapari informou (Defesa/Justificativa 370/2021 - doc. 166) o seguinte: 

 ―A Rede Frio de Guarapari se encontra em fase final de 

aquisição de 08 (oito) câmaras de refrigeração para 

conservação e armazenamento de vacinas.  

Neste momento, Guarapari encontra-se aguardando a entrega 

do fornecedor, que solicitou 60 (sessenta) dias para referida 

entrega, considerando dificuldades ocasionadas dada a 

ausência de matéria prima e sua escassez no mercado. Além 

disso, foi providenciado manutenção da câmara refrigerada que 

atualmente encontra-se sem utilização, tendo em vista a 

dificuldade de se lograr êxito na contratação de empresa 

capacitada no mercado para tanto.  

Simultaneamente às aquisições ora esclarecidas e 

devidamente comprovadas, foi realizado certame licitatório 

através do processo administrativo nº 7215/2021, para 

contratação emergencial de empresa que providencie o suporte 

emergencial de energia elétrica aos equipamentos de 

armazenamento de vacinas até que as câmaras refrigeradas 

com bateria sejam entregues. 
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Também foram protocoladas as Ordens de compras 68/2021 a 71/2021, 

correspondentes, totalizando 8 câmaras (Peças Complementares 15244/2021 a 

15247/2021 – docs. 167 a 170), quantitativo coincidente ao apresentado na outra 

peça protocolada. 

Contudo, não foi comprovada a realização da manutenção da câmara refrigeradora 

que se encontrava sem utilidade, conforme determinação 1.2 da Decisão 678/2021 – 

Plenário. Também não foi encaminhado o processo administrativo 7215/2021 

referente ao suporte emergencial de energia. 

Isso posto, em relação à determinação 1.1.1 considera-se cumprida parcialmente a 

Decisão 678/2021 – Plenário, e sugere-se notificar a Secretária de Saúde de 

Guarapari 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; 

E com relação ao Item 1.1.2 considera-se inconclusivo o cumprimento da Decisão 

678/2021 – Plenário, sugerindo-se notificar a Secretária de Saúde de Guarapari 

para: 

3. Enviar cópia da Nota de Liquidação, no prazo de 5 dias, referente à execução 

do serviço de suporte emergencial de energia. 

E com reação ao Item 1.2 considera-se inconclusivo o cumprimento da Decisão 

678/2021 – Plenário, sugere-se notificar a Secretária de Saúde de Guarapari para: 

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

comprove que foi realizada manutenção da câmara refrigeradora sem 

utilidade. 
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2.11 IBIRAÇU 

Após a expedição do Termo de Notificação 371/2021 (doc. 143), a Secretária de 

Saúde de Ibiraçu informou em síntese que (Defesa/Justificativa 413/2021 - doc. 283) 

o seguinte: 

―O Município de Ibiraçu, através da Secretária Municipal de Saúde, já providenciou 

a transferência da Câmara de refrigeração para a sala de vacina de forma 

imediata, pois no dia da auditoria, a mesma havia chegado do conserto. Frisa—se 

ainda, que a mesma está em perfeito estado/funcionamento. ‖ 

Também foram protocoladas (peças 284 a 287) notas ficais referentes a aquisição 

de bobinas e termômetros, bem como da manutenção da câmara refrigerada.  

Isso posto, em relação a determinação contida no item 1.2 da decisão 678/2021 

plenário, considera-se cumprida pelo município de Ibiraçu, não havendo sugestões 

de proposta encaminhamento.  

Registra-se ainda que, conforme despacho 15538/2021 (doc. 239) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 08/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 04/05/2021. 

 

2.12 IBITIRAMA 

Após expedido o Termo de Notificação 372/2021 (doc. 144), não se encontrou 

documentação em nome da Secretária de Saúde de Ibitirama. 

Cabe destacar que a consta nos autos a comprovação do recebimento do Termo de 

Notificação supracitado e da Decisão Monocrática 230/2021 (Peça Complementar 

15129/2021 – doc. 147), datada de 30 de março de 2021. 

Por conseguinte, por ausência de informações apresentadas, se considera 

descumprido o item 1.2 da Decisão 678/2021 - Plenário referente a dar utilidade à 

câmara refrigerada paralisada. 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 2FC2B-A627E-2A40A



23 

 

Dessa forma, por ausente a justificativa pelo não atendimento da deliberação, 

sugere-se proposta de encaminhamento para aplicação de multa à Secretária de 

Saúde de Ibitirama, com fundamento no art. 135, IV da Lei Complementar 621/2012. 

Além disso, diante do interesse público, sugere-se que seja reiterada a 

determinação 1.2 da Decisão 678/2021 – Plenário para que, no prazo de até 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 

2.13 IRUPI 

Após expedido o Termo de Notificação 367/2021 (doc. 114), o Secretário de Saúde 

de Irupi informou (Resposta de Comunicação 358/2021 - doc. 166) que tem se 

empenhado para regularizar toda situação da sala de vacina o mais breve possível e 

que providencias já foram tomadas, com intuito de resolver todos achados 

encontrados por este egrégio Tribunal de Contas: 

Estamos providenciando a mudança da sala de vacinas, que já se encontra 
em fase de execução/obras (fotos em anexo), que será localizado ao lado 
do componente e base do SAMU, que funciona 24horas (Fotos em anexo) 
todas as exigências imposta serão obedecidas.  

A sala de vacinação/ imunização deste Município terá sala única e contara 
com que se segue:  

01- Aquisição da segunda Câmara fria 406 a 553 litros, estamos somente 
aguardando a entrega pela empresa vencedora do Pregão. (especificações 
em AF e e-mail de pedido a empresa em anexo). Teremos duas câmaras 
frias na sala de imunização. 

02— Segurança no padrão de energia; 

03— Câmeras de. Monitoramento diretamente no celular do próprio 
Secretario de Saúde; 

04— Grades nas portas principais da sala de vacina; 

05- vigia 24horas 

Isso posto, também foi protocolado o documento intitulado ―Autorização de 

fornecimento/execução117/2021‖ (Peça Complementar 18196/2021 – doc. 255) 

referente à câmara fria.  
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Isso posto, em relação à Determinação 1.1.1 considera-se parcialmente cumprida 

a Decisão 678/2021 – Plenário, sugerindo-se notificar o Secretário de Saúde de 

Irupi para: 

1. Informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de 

liquidação, quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização; e 

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

armazenamento dos imunizantes até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 

Registra-se ainda que, conforme despacho 16156/2021 (doc. 262) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 07/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 20/04/2021. 

2.14 JAGUARÉ 

Após expedido o Termo de Notificação 368/2021 (doc. 115), a Secretária de Saúde 

de Jaguaré informou (Resposta de Comunicação 347/2021 - doc. 246) o seguinte: 

 A Secretaria de Saúde solicitou a compra e que está sobre processo de 
aquisição de Câmaras Frias para conservação de Vacinas destinadas as 
unidades de vacinação instaladas nas Unidades de Saúde –Estratégia de 
Saúde da Família foi elaborado processo contendo requerimento, 
informação orçamentária, descrição do item, termo de referência, orçamento 
junto às empresas do ramo de atividade do item em questão, e protocolado 
junto ao Setor de Licitação sob o número 1967/2021 para definição de 
modalidade (licitação ou dispensa de licitação) e conclusão. 

Não há anexos ao documento protocolizado. 

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, 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. 
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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. 

 

Registra-se ainda que, conforme despacho 16144/2021 (doc. 247) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 07/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 16/04/2021. 

 

2.15 JOÃO NEIVA 

Após expedido o Termo de Notificação 347/2021 (doc. 94), o Secretário de Saúde 

de João Neiva informou (Defesa/justificativa 380/2021 - doc. 177) que possui câmara 

refrigerada com capacidade de 130 litros e que o refrigerador doméstico é utilizado 

para guarda dos imunizantes utilizados mais frequentemente na rotina do serviço. 

Informa ainda, que em como garantia do cumprimento da decisão, está em 

andamento o Pregão Eletrônico n.° 005/2021 cujo objeto é aquisição de 

equipamentos, incluindo uma Câmara de refrigeração para conservação e 

armazenamento de vacinas com capacidade de armazenamento mínimo de 280 

litros uteis, para atender a sala de vacinação, estando o referido certame em fase 

recursal. 

Posteriormente, em 16 de abril de 2021, o gestor informou (Defesa/justificativa 

406/2021 - doc. 248) que o pregão eletrônico ora tratado foi concluído, contudo sem 

prova de efetiva instalação. 

Isso posto, considera-se que a determinação foi parcialmente cumprida, sugerindo-

se notificar o Secretário de Saúde de João Neiva para: 

1. Informar ao Tribunal, com documentos comprobatórios, inclusive fotos e nota de 

liquidação, quando da instalação dos equipamentos para efetiva utilização. 
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Registra-se ainda que, conforme despacho 16148/2021 (doc. 249) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 07/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 16/04/2021. 

2.16 LARANJA DA TERRA 

Após expedido o Termo de Notificação 348/2021 (doc. 95), o Secretário de Saúde 

de Laranja da Terra informou (Defesa/justificativa 291/2021 - doc. 161) informou que: 

 

 (...) está buscando adequar sua rede de frios segundo as orientações do 
Ministério da Saúde, sendo que enquanto não concluídas as adequações 
devidas, estará utilizando a câmara refrigerada existente na Unidade Básica 
de Saúde da Sede, localizada no Centro da Cidade (ao lado da Unidade 
Mista de Saúde ―São João Batista‖ (Hospital)‖.  

Cite-se, por importante, que nossa câmara refrigerada está operando dentro 
dos limites de temperatura adequados à conservação das vacinas, 
conforme relatório de funcionamento anexado. 

Não foram nem serão armazenadas vacinas contra a COVID19 na Unidade 
Sanitária da Vila de Laranja da Terra, ou em qualquer outra, sem que esteja 
adequada às normas do Ministério da Saúde relativas à rede de frios. 

 

Apenas como registro, importa destacar que o gestor protocolou o relatório de 

temperatura extraído da câmara refrigerada, no período compreendido entre 

23/03/2021 e 30/03/202, data posterior a visita da equipe de fiscalização. Em que 

pese a importância do tema, este não será tratado nessa peça, por decorrer de 

recomendação não objeto de monitoramento. Não obstante em outro momento, o 

assunto poderá ser abordado no processo de acompanhamento. 

Isso posto, considerando-se que o município informa que está tomando medidas 

para adequar a rede de frios, mas não informa ou comprova quais medidas estão 

sendo tomadas, considera-se inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim sugere-

se notificar o Secretário de Saúde de Laranja da Terra para: 

1. Informar ao Tribunal, no prazo de 5 dias,  quais adequações estão sendo 

realizadas na rede de frios do município. 
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2. 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. 

 

2.17 LINHARES  

Após expedido o Termo de Notificação 349/2021 (doc. 96), o Secretário de Saúde 

de Linhares informou (Defesa/justificativa 360/2021 - doc. 154) que: 

(...) possui em vigência Processo de Aquisição, nos termos do Pregão 
Eletrônico nº 007/2021, através do Processo nº 1959/2021 (Emergencial nº 
4322/21), visando a aquisição dos implementos para conservação e 
acondicionamento dos imunizantes utilizados contra a COVID—19.  

Ocorre que o citado processo de aquisição ainda está ocorrendo, tendo 
sofrido impugnações diversas no seu decurso, de modo que não se 
encerrará no prazo inferior do que 30 (trinta) dias, conflitando assim com o 
prazo assinalado na decisão monocrática 230/2021 -1, que seria de 20 
(vinte) dias para adequação de sua rede de frios.  

Assim, requeremos seja concedida dilação de prazo não inferior a 40 
(quarenta) dias, prazo este em que se espera a conclusão Processo de 
Aquisição, nos termos do Pregão Eletrônico nº 007/2021, Processo nº 
1959/2021. 

 

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, 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. 

 

2.18 MARECHAL FLORIANO 
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Após expedido o Termo de Notificação 350/2021 (doc. 97), não se encontrou 

documentação em nome da Secretária de Saúde de Marechal Floriano. 

Cabe destacar que consta nos autos a comprovação do recebimento do Termo de 

Notificação supracitado e da Decisão Monocrática 230/2021 (Peça Complementar 

14657/2021 – doc. 135), datada de 26 de março de 2021. 

Por conseguinte, por ausência de informações apresentadas, se considera 

descumprido o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 - Plenário referente à adequação 

da sala de vacinação. 

Dessa forma, por ausente a justificativa pelo não atendimento da deliberação, 

sugere-se proposta de encaminhamento para aplicação de multa à Secretária de 

Saúde de Marechal Floriano, com fundamento no art. 135, IV da Lei Complementar 

621/2012. 

Além disso, diante do interesse público, sugere-se que 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. 

2.19 MIMOSO DO SUL 

Após expedido o Termo de Notificação 351/2021 (doc. 98), não se encontrou 

documentação em nome do Secretário de Saúde de Mimoso do Sul. 

Cabe destacar que consta nos autos a comprovação do recebimento do Termo de 

Notificação supracitado e da Decisão Monocrática 230/2021 (Peça Complementar 

14659/2021 – doc. 137), datada de 26 de março de 2021. 

Por conseguinte, por ausência de informações apresentadas, se considera 

descumprido o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 - Plenário referente à adequação 

da sala de vacinação. 
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Dessa forma, por ausente a justificativa pelo não atendimento da deliberação, 

sugere-se proposta de encaminhamento para aplicação de multa ao Secretário de 

Saúde de Mimoso do Sul, com fundamento no art. 135, IV da Lei Complementar 

621/2012. 

Além disso, diante do interesse público, sugere-se que 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. 

2.20 MUNIZ FREIRE 

Após expedido o Termo de Notificação 352/2021 (doc. 99), o Secretário de Saúde 

de Muniz Freire (Resposta de Comunicação 338/2021 - doc. 238) apresentou um 

documento que se trata de uma solicitação da Secretária de saúde dirigida ao 

Prefeito municipal de Muniz Freire informando a necessidade do município adquirir 

duas câmaras refrigeradas para o armazenamento de vacinas. 

Não há documentos anexos ao protocolo. 

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Muniz Freire para concluir a compra dos 

equipamentos, e 

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. 

Registra-se ainda que, conforme despacho 15538/2021 (doc. 239) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 08/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 14/04/2021. 
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2.21 PIÚMA 

Após expedido o Termo de Notificação 369/2021 (doc. 125), o Secretário de Saúde 

de Piúma (Defesa/Justificativa 382/2021 - doc. 201) informou, em síntese: 

 (...) a Gestão atual vem tentando sanar todas as irregularidades 
encontradas nas Unidades de Saúde sob sua Gestão e diante desta 
notificação, já  adotou  medidas  para  realocar  os  imunobiológicos  em 
refrigerador  específico  (geladeira  científica)  alocada  na Unidade de 
Saúde Acaiaca. 

(....) 

Não obstante, o município contar com 07 (sete) refrigeradores próprios para 
armazenamento de imunizantes, já tramita processo de aquisição de mais 
03 (três) refrigeradores próprios para armazenamento de imunizantes, 
processo administrativo sob n. 3.629/2021, cópia em anexo. 

Com essa adição, os refrigeradores próprios serão suficientes para o caso 
de aumento do fornecimento de imunizantes contra o covid-19, entre outras, 
conforme orientação do Ministério da Saúde. 

Quanto ao refrigerador defeituoso, constatado na notificação, já foi 
determinada a análise do aparelho para possível reparo ou mesmo 
substituição, lembrando que os demais refrigeradores próprios suprem o 
aparelho defeituoso. 

No mais, o gestor enfatizou que os imunizantes para o covid-19 já estão sendo 

armazenados em refrigerador específico até o momento da efetiva vacinação. 

Verificou-se que o gestor protocolou o Termo de Referência para aquisição de 

equipamentos para sanar a irregularidade (Peça Complementar 15875/2021 – doc. 

201). 

Isso posto, em relação ao item 1.1.1 da decisão 678/2021, considerando que o 

município ainda está com o processo administrativo em andamento, é inconclusivo o 

cumprimento da decisão. Assim, 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 até que as câmaras adquiridas sejam instaladas. 
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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. 

No que tange ao item 1.2 da decisão 678/2021 considera-se inconclusivo o 

cumprimento da decisão. Assim sugere-se: 

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.  

Registra-se ainda que, conforme despacho 16434/2021 (doc. 263) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 31/03/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 07/04/2021. 

2.22 RIO BANANAL 

Após expedido o Termo de Notificação 353/2021 (doc. 100), não se encontrou 

documentação em nome da Secretária de Saúde de Rio Bananal. 

Cabe destacar que consta nos autos a comprovação do recebimento do Termo de 

Notificação supracitado e da Decisão Monocrática 230/2021 (Peça Complementar 

14750/2021 – doc. 141), data de 29 de março. 

Por conseguinte, por ausência de informações apresentadas, se considera 

descumprido o item 1.1.1 da Decisão 678/2021 - Plenário referente à adequação 

da sala de vacinação. 

Dessa forma, por ausente a justificativa pelo não atendimento da deliberação, 

sugere-se proposta de encaminhamento para aplicação de multa à Secretária de 

Saúde de Rio Bananal, com fundamento no art. 135, IV da Lei Complementar 

621/2012. 

Além disso, diante do interesse público, sugere-se que 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 
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passando a utilizar, ainda que, em salas de vacinação, somente câmara refrigerada 

para armazenamento dos imunizantes. 

2.23 SANTA LEOPOLDINA  

Após expedido o Termo de Notificação 353/2021 (doc. 100), a Secretária de Saúde 

de Santa Leopoldina informou (Resposta de Comunicação 311/2021 – doc. 176) que 

imediatamente após a visita da equipe na sala de imunização do município, foram 

retiradas todas as vacinas da geladeira comum, que está sendo utilizada apenas 

para o armazenamento das bobinas. 

Não há na documentação acostada informando sobre a instauração de processo de 

aquisição de câmara refrigerada para adequação de sua rede de frio.  

Dessa maneira, considera-se inconclusivo o cumprimento da decisão (item 1.1.1) e 

sugere-se proposta de encaminhamento para notificar a Secretária de Saúde de 

Santa Leopoldina para: 

a. 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. 

2.24 SANTA MARIA DE JETIBÁ  

Após expedido o Termo de Notificação 355/2021 (doc. 102), o Secretária de Saúde 

de Santa Maria de Jetibá (Resposta de Comunicação 320/2021 – doc. 231), 

informou, em síntese, que:  

Entendendo ser necessária a adequação das salas de vacinas em todas as 
Unidades de Saúde deste município, conforme apontado por essa ilustre 
Corte, iniciamos processo de aquisição de 14 novas unidades de câmaras 
refrigeradas, com capacidade mínima de 280, protocolizado sob o nº 
3177/2021(anexo), para substituição das geladeiras domesticas utilizadas 
atualmente. 

O gestor protocolizou uma Comunicação Interna no âmbito da Secretaria junto com 

um pedido de compras. Não foram encontrados outros documentos relevantes (Peça 

Complementar 16204/2021 – doc. 232). 
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Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, 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. 

Registra-se ainda que, conforme despacho 15166/2021 (doc. 233) da Coordenação 

da SGS, o prazo de vencimento do termo de notificação se encerrou em 08/04/2021, 

sendo as justificativas protocolizadas em 09/04/2021. 

2.25 SANTA TERESA 

Após expedido o Termo de Notificação 356/2021 (doc. 103), o Secretário de Saúde 

de Santa Teresa (Resposta de Comunicação 298/2021 – doc. 171) informou que a 

Secretaria Municipal de Saúde já instaurou processo de aquisição de 04 Câmaras 

Refrigeradas (conservadora) para armazenamento de imunizantes e que até que a 

mesmas não sejam adquiridas, o município levará as vacinas e administrará nos 

pacientes nas quantidades exatas a serem administradas por dia. 

Verificou-se que o gestor protocolou (Peça Complementar 15536/2021 – doc. 175) 

Termo de Referência para a aquisição, entre outros, de 04 (quatro) câmaras para 

armazenamento e conservação de vacinas  

Isso posto, considerando que o município ainda está com o processo administrativo 

em andamento, é inconclusivo o cumprimento da decisão. Assim, sugere-se: 

1. Estabelecer prazo ao município de Santa Teresa para concluir a compra dos 

equipamentos, e 

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. 

2.26 VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
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Após expedido o Termo de Notificação 357/2021 (doc. 104), a Secretária de Saúde 

de Venda Nova do Imigrante (Resposta de Comunicação 318/2021 – doc. 229) 

informou que: 

 As 05 (cinco) Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Venda 
Nova do Imigrante possuem câmaras específicas para armazenamento de 
vacinas do fabricante Elber, modelo CSV 120. A temperatura de 
funcionamento permanece pré-ajustada entre + 2ºC e + 8ºC, com ajuste 
setpoint; temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução 
diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto, possui 
circulação de ar forçado, contra porta, sensores internos, em conformidade 
às normas técnicas vigentes. Conforme nota fiscal anexada, as referidas 
câmaras refrigeradas foram adquiridas desde 23/11/2018 com a finalidade 
específica para o armazenamento dos imunobiológicos.  

Entretanto, cumpre destacar que, no momento da inspeção realizada pelo 
TCEES, o equipamento da sala de vacina da UBS de São João de Viçosa 
estava em manutenção corretiva, portanto, naquela ocasião, foi utilizado 
refrigerador como meio alternativo e temporário, com o devido 
monitoramento frequente de temperatura. Ponderamos também que a UBS 
somente recebe as quantidades de doses de imunizantes previstas para 
serem aplicadas no dia, ou seja, seu estoque fica armazenado na UBS do 
Minete, local escolhido para concentração das vacinas, por ser a nossa rede 
de frios.  

Posteriormente, o gestor apresentou informações semelhantes (Resposta de 

Comunicação 360/2021 – doc. 271). 

Diante desse esclarecimento, e da ausência de documentação comprobatória, 

considera-se inconclusivo o cumprimento da decisão, sugerindo-se proposta de 

encaminhamento para 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. 
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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 
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 621/2012.4 
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. 
 

                                            
4
 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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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 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: 
4. Envie ao TCEES, no prazo de 5 dias, cópia da ordem de 

compra das câmaras refrigeradas. 
5. Informe, no prazo de 5 dias,  quais medidas estão sendo 

tomadas para armazenamento dos imunizantes até que as 
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câmaras adquiridas sejam instaladas. 
6. 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 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, 
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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 
 

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 
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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 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 
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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. 
 

 

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. 
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2 Após, retornar os autos ao núcleo de origem para a continuidade do trabalho de 

fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

                                                      (assinado digitalmente) 

MAYTÊ CARDOSO AGUIAR 

Auditora de Controle Externo 

Matrícula 203.667 

 

Supervisão: 

 

CLAUDIA CRISTINA MATTIELLO 

Auditora de Controle Externo 

Mat. 203.58

(assinado digitalmente) 

GUSTAVO FRANCO CORRÊA 
HESPANHOL 

Auditor de Controle Externo 

Mat. 203.676 

(assinado digitalmente) 

BRUNO FARDIN FAÉ 
Auditor de Controle Externo 

Mat. 203.537 
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