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Afonso Cláudio, 18 de fevereiro de 2021. 

Prezada Secretária, 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de orientação e acompanhamento, vem 

iniciar MONITORAMENTO em relação aos procedimentos de imunização do Covid-19, visando resguardar os 

atos de gestão e garantir a publicidade e transparência. 

 

A Portaria GM/MS n° 69/2021 que institui a obrigatoriedade de registro de vacinas contra a Covid-19 nos 

sistemas de informação do Ministério da Saúde, estabelece em seu art. 7º, que o cumprimento será fiscalizado 

pelos órgãos de controle interno e externo competentes. 

 

Dessa forma, com base nas respostas ao questionário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

encaminhado através do OF UCCI 15/2021, iniciamos os atos de publicidade, reunindo publicações na aba 

específica do Covid-19, no Portal da Transparência Municipal, para garantir também o controle social, em 

atenção ao Art. 3°, da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, fomentando a cultura da transparência na 

Administração Pública.  

 

No campo supracitado, disponibilizamos o Plano Municipal de Vacinação, algumas matérias publicadas, bem 

como a Portaria Municipal n° 024-2021, entre outras informações, no link http://afonsoclaudio-

es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=159  

 

Ressaltamos que os registros da vacinação são obrigatórios e instantâneos, por todo exposto, no intuito de 

municiar a gestão municipal de informações, recomendamos que sejam promovidas ações visando dar 

transparência na execução da vacinação.  

 

Sendo assim, solicitamos que periodicamente seja encaminhado ao e-mail 

controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, informações sobre quantitativo de vacinas recebidas; qual órgão 

que forneceu as vacinas; quantitativo de vacinas aplicadas por grupo prioritário, datas da vacinação (1ª e 2ª 

dose); locais da vacinação; entre outras informações que julgarem importantes para publicação no Portal da 

Transparência, sempre resguardando dados pessoais. 

 

Por fim, reiteramos que a intenção desta Controladoria é assegurar os atos de gestão, visando blindar o Gestor 

de qualquer apontamento posterior pelos dos órgãos de controle externo e de fiscalização. 

  

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.    
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