SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR
observatorio@cidadaniafiscal.org.br
Fone: (44) 3025-1282

Ofício nº. 063/2021 – OSM/OP

Maringá, 21 de maio de 2021.

Excelentíssimo Sr. Prefeito Ulisses Maia;

A SER/Observatório Social de Maringá – OSM, pessoa jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.161.227/0001-03, associação civil sem
fins econômicos e sem vinculação político-partidária, que tem por missão
promover maior participação da sociedade no controle da Gestão Pública,
visando o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no
artigo 5.º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, de acordo com a Lei
Federal n.º 12.527/2011 (Acesso à Informação), art. 10, representada neste ato
por sua Presidente, que ao final subscreve, vem respeitosamente à presença de
Vossa Excelência expor e solicitar o que segue:
Foi encaminhado, em 11 de fevereiro de 2021, o of. n.º 15/2021-OSM/OP
a esta Prefeitura solicitando algumas informações a respeito dos estoques das
vacinas e metodologia de aplicação das segundas doses.
Além disso, foi sugerido que a lista dos vacinados, nos termos do que já
vinha sendo proposto pelo PLO n.º 15817/2021, fosse disponibilizada no Portal
da Transparência.
O PLO n.º 15817/2021 foi aprovado em 16 de fevereiro de 2021 e
publicado como Lei n.º 11.233/2021 em 5 de abril de 2021. O art. 1º desta Lei
Municipal preleciona que:
Art. 1.º A Administração Municipal publicará, no Portal da
Transparência do Município de Maringá, a lista dos nomes
das pessoas vacinadas contra a COVID-19, constando as
seguintes informações:
I - nome completo e data de nascimento da pessoa
vacinada;
II - número do cartão SUS da pessoa vacinada;
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III - data da aplicação da vacina (todas as doses);
IV - nome do profissional responsável pela aplicação da
vacina;
V - registro do estabelecimento de saúde onde foi aplicada
a vacina no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES;
VI - nome do laboratório responsável pelo fornecimento da
vacina;
VII - código e lote da vacina aplicada.
Ocorre que até o presente momento, fazendo a análise do Portal, no
caminho “Covid-19” > “Vacinação”, não foi localizada a lista dos vacinados,
conforme determina a lei municipal em vigência.
Além disso, analisando este mesmo local do Portal (“Covid-19” >
“Vacinação”), verificou-se que a lista das vacinas recebidas pelo Município, que
passou

a

ser

disponibilizada

depois

do

ofício

n.º

15/2021-OSM/OP

encaminhado pelo OSM, não está atualizada.
O último documento disponível no portal referente às doses recebidas,
denomina-se “Doses Recebidas - planilha atualizada (32,5 KB) 28/04/2021” e
está atualizado até o dia 26/04/2021. Ou seja, está a quase um mês sem
atualização.
Além disso, também o documento referente aos insumos recebidos
relacionados à vacinação contra a Covid-19 (“Insumos Recebidos - tabela
atualizada 28/04/2021”) está desatualizado, sendo a última atualização realizada
também em 26/04/2021.
Diante do exposto, questiona-se e solicita-se:
1) A lista dos vacinados está sendo disponibilizada em outro local de acesso
público que não seja o Portal da Transparência “Covid-19” >
“Vacinação”? Se sim, qual? Se não, qual a justificativa de ordem técnica
para a não publicação da lista dos vacinados nos termos da Lei Municipal
n.º 11.233/2021? Há previsão para a disponibilização desta informação?
2) Que as informações do Portal da Transparência “Covid-19” > “Vacinação”
referentes às vacinas recebidas e insumos recebidos para a vacinação
contra a Covid-19 sejam atualizadas e, se possível, a atualização seja
mantida em tempo real.
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Certos de que estamos colaborando com um País mais justo e consciente
dos deveres do Estado para com seus cidadãos, colocamo-nos à disposição
para esclarecimentos que se fizerem necessários. Destacando-se que o prazo
para resposta é de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica
de Maringá.
Atenciosamente,

SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
Cristiane Mari Tomiazzi
Presidente
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