
 

 

 

NOTA JURÍDICA N.º 001 DE 20 DE JANEIRO DE 2021. 
 
 
 

Orientações sobre o Programa Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a 
COVID-19.  

 
 

 
 

 
Desde o advento da primeira Portaria Ministerial (Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020) 

que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavirus inúmeros outros instrumentos normativos foram expedidos para reforçar 

a atuação conjunta e coordenada entre as três esferas de governo no combate a proliferação da doença. 

Em janeiro de 2021, o cenário persiste assolado pela crise sanitária reforçando a necessidade 

do gestor público na divulgação e transparência dos atos e condutas adotadas pelo Município em 

obediência aos princípios nucleares da Administração Pública e no dever de motivar os atos 

administrativos na condução das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).  

Em especial, em meio a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, o Ministério da 

Saúde em seus documentos oficiais expressa a organização gradual neste início de vacinação, que 

envolve, indubitavelmente, a gestão interfederativa do Sistema Único de Saúde (SUS) - gestão federal, 

estadual e municipal de saúde – para que a campanha atinja, o quanto possível, o êxito em suas ações e 

medidas. 

Assim, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-

19 foram definidos grupos alvo da campanha dentre outras diretrizes para a campanha de vacinação, 

tendo como objetivo geral a redução da morbimortalidade e a manutenção do funcionamento da força de 

trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.  

É esse também o objetivo geral calcado na vacinação gradual e de grupos prioritários com 

vistas à redução do contágio, complicações, internações e mortalidade decorrentes da infecção pelo 

vírus da COVID-19 adotado no plano estadual da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e que foi 

elaborado tendo por referência o Plano Nacional da Vacinação contra a COVID-19, seguindo as 

normativas do Programa Nacional de Imunização.  

Importa salientar, Gestores, que a caracterização de grupos de risco para fins de prioridade 

levam em consideração condições clínicas e demográficas, perfis epidemiológicos dentre outros critérios 

de vulnerabilidade com riscos para o agravamento.   

A atuação conjunta e coordenada de cada ente federativo na campanha de vacinação que 

permite a execução nos Municípios não exonera a gestão municipal de outras responsabilidades, por 



 

 

exemplo, o uso obrigatório do sistema de Informação do Ministério da Saúde, bem como, é competente a 

gestão municipal pelo descarte e a destinação final de frascos, seringas, agulhas, mas isso deve ser feito 

com base em normas técnicas vigentes. 

O Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, recomenda que os Municípios 

construam programas municipais contendo as ações e dados relevantes sobre a realidade local, a 

estrutura física, recursos humanos, insumos entre outras informações e justificativas sobre as estratégias 

adotadas na execução da campanha de vacinação local.  

Importa considerar que essa atuação coordenada foi objeto de reunião extraordinária da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB/GO), realizada dia 11 de janeiro de 2021, em que foi APROVADO 

a pactuação da primeira etapa da vacinação contra COVID-19 no Estado de Goiás. 

No teor da Resolução n.º001/2021 – CIB, aprovada dia 11/01/2021, foi pactuado que os 

gestores estadual e municipais seguirão criteriosamente os grupos prioritários estabelecidos no Plano 

Nacional e Estadual de Imunização. É o que prevê o Art. 5º da referida Resolução bipartite, vejamos: 

 
Art. 5º Seguimento criterioso e obrigatório dos grupos prioritários, 
estabelecidos no Plano Nacional e Estadual de Imunização. 

 

Neste ponto, convém frisar que o não cumprimento das obrigações assumidas poderão 

acarretar responsabilidades no âmbito cível, administrativo e criminal.  

Isto, pois, a conduta de descumprimento dos critérios técnicos estabelecidos, deixando, por 

exemplo, de vacinar o público-alvo, nas respectivas fases, vacinando pessoas que não se encontram 

nos grupos prioritários, pode configurar as infrações sanitárias descritas nos artigos 180, 200 e 202, do 

Código Sanitário do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.140, de 02/10/07), sem prejuízo de outras 

infrações eventualmente previstas nas normativas municipais. 

Não apenas, no Código Penal (CP), nos crimes contra a saúde pública, temos o Art. 268, que 

tipifica a conduta de infração a determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou 

propagação de doença contagiosa. O preceito secundário da norma prevê a pena de detenção de um 

mês a um ano além da multa, além do aumento de pena se o agente infrator for funcionário da saúde 

pública.  

Ao lado disso, o COSEMS/GO reforça o teor da Portaria GM/MS n.º69 de 14 de janeiro de 

2021 que institui obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a COVID-19 nos sistemas de 

informação do Ministério da Saúde, e nesse sentido, também vale destacar que o diploma penal 

brasileiro (CP) prevê como crime, no Art. 313-A, a inserção de dados falsos em sistema de informação 

com pena de reclusão de 2 a 12 anos além da multa.  

Destarte, a par do exposto, recomendamos aos Gestores Municipais de Saúde ou detentores 

de cargo equivalente o cumprimento das disposições contidas nos informes oficiais do Ministério da 

Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e o respeito à Resolução Bipartite n.º001/2021-CIB.  



 

 

  

 

Goiânia, 20 de janeiro de 2021. 
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