
PARECER COSMAM

RELATÓRIO

 

Trata-se de Indicação apresentada pelo Eminente Vereador Jonas Tarcísio Reis, usando da faculdade que lhe confere o artigo
96 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, propondo ao Legislativo Municipal o encaminhamento de
sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, para que as doses residuais de vacinas, contra a Covid-19, sejam destinadas para
vacinação de professores e demais funcionários das escolas do município, uma vez que as escolas estejam reabrindo.

Justifica o vereador que a sugestão visa uma maior proteção aos professores, e demais funcionários das escolas, contra a
Covid-19, considerando que quanto mais pessoas são vacinadas, por exemplo, dentro do âmbito escolar, mais imunidade
coletiva é conferida àquele público. Com isso, os trabalhadores da educação ficariam menos suscetíveis a infectar-se com a
doença.

 

É o relatório.

 

MÉRITO

 

Em análise ao pedido de Indicação, é possível verificar a pertinência da presente proposição, porém constata-se que o
Executivo Municipal já vem tentando implementar a vacinação dos professores e demais profissionais que atuam na área de
educação, não efetivada até o momento por questões jurídicas que inviabilizam a alteração da ordem definida pelo Programa
Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, conforme afirma o Secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta:

“...Porto Alegre queria antecipar, mas fomos impedidos pela Justiça. Mas, agora, já está chegando a vez deles”.
https://guaiba.com.br/2021/05/19/no-ritmo-atual-porto-alegre-dara-inicio-a-vacinacao-dos-professores-no-proximo-mes/

Ocorre que, nos termos da Lei 6.259/75, cabe ao Governo Federal a coordenação geral das ações relacionadas com o
controle de doenças transmissíveis, dentre elas, a elaboração do PNI, restando aos Estados e Municípios a adoção de medidas
suplementares não conflitantes com as orientações gerais.

                Recentemente, através do Ofício Circular Nº 100/2021/SVS/MS, o Ministério da Saúde reforçou a orientação
referente à vacinação dos grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a
Covid-19 (PNO), nos seguintes termos:

“Assim, em seguimento à vacinação dos grupos de maior risco e vulnerabilidades, esclarece-se que as localidades que
alcançarem a vacinação do grupo vigente poderão avançar na vacinação dos grupos subsequentes, desde que assegurada a
vacinação em esquema completo (D1 e D2) conforme as distribuições das doses de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Na identificação de doses remanescentes pelos municípios recomenda-se iniciar a vacinação do grupo sequente, sem
prejuízos ao ordenamento estabelecido no PNO.” https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/27/oficio-circular-
no-100-2021-svs-ms-1.pdf

Nesse sentido, e em decorrência de liminar concedida pelo STF em desfavor do Município de Esteio, que estava utilizando
as doses remanescentes para vacinação profissionais da educação, a Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) ratificaram que os possíveis saldos terão de ser aplicados o previsto no Plano
Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19, conforme nota:

“A Secretaria da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) continuarão cumprindo o previsto
no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19, estabelecido pelo Ministério da Saúde
(MS).



A pactuação CIB (Comissão Intergestores Bipartite), ocorrida em reunião desta quarta-feira (12/5), buscou orientar os
gestores sobre o uso de possíveis saldos de doses de vacinas, as excedentes, que sobram após o cumprimento da meta do
grupo que está sendo vacinado, e as remanescentes, as xepas.

Diante de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), publicada nesta quinta-feira (reclamação nº 47.311/RS, da lavra do
ministro Dias Toffoli), que suspendeu decisão judicial do Tribunal de Justiça que autorizava município gaúcho a iniciar a
vacinação de trabalhadores de educação, torna-se sem efeito a pactuação no que diz respeito ao uso das sobras excedentes
e remanescentes para avançar nos grupos prioritários subsequentes. SES e Cosems ratificam que os possíveis saldos terão
de ser aplicados, neste momento, no grupo prioritário das comorbidades.” https://saude.rs.gov.br/nota-da-ses-sobre-a-
vacinacao-de-grupos-
prioritarios#:~:text=A%20Secretaria%20da%20Sa%C3%BAde%20e,Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde%20(MS).

                Portanto, verifica-se que atualmente a orientação estadual e federal, no que diz respeito às doses excedentes e
remanescentes, é pelo estrito cumprimento da ordem definida no Plano Nacional de Operacionalização (PNO).  

 

CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, que demonstra haver impeditivos legais e em desacordo com orientações do Conselho das Secretarias
Municipais de Saúde, Secretaria Estadual do Estado/RS e Ministério da Saúde, para a presente Indicação, opina-se pela
REJEIÇÃO.

 

Porto Alegre, 21 de maio de 2021.

 

Vereadora Lourdes Sprenger

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em 21/05/2021, às
14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e
nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando o código
verificador 0236182 e o código CRC D976BD03.

Referência: Processo nº 210.00220/2021-28 SEI nº 0236182
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