
Associação Mato-grossense dos Municípios    
 www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com

  
  

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT  

  

  

  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 031/PRESIDÊNCIA/2021.  

 Cuiabá/MT, 17 de maio de 2021.  

  

  

AOS SENHORES PREFEITOS E PREFEITAS,  

  

  

  

ASSUNTO: Conhecimento da decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, 

a qual reitera aos gestores determinação de observância do Plano 

Nacional de Imunização – PNI. 

 

 

       A Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM, 

através do seu Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos 

interesses dos Municípios de Mato Grosso, vem, por meio deste, em 

razão do cenário de vacinação nacional o qual apresenta números 

insuficientes de doses da vacina contra a COVID-19 para sua 

população, e, tendo em vista a recente decisão do Ministro Ricardo 

Lewandowski do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a vacinação, 

vimos fazer as seguintes ponderações: 

 

   Esta Associação é plenamente ciente das dificuldades 

enfrentadas pelos gestores municipais em relação ao atendimento de 

toda demanda da sua população, que inclusive enfrenta uma variável 

que foge ao controle e vontade das gestões locais, uma vez que a 

entrega das quantidades de doses já com os indicativos específicos 
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para os grupos que serão vacinados previamente definido pelo 

Ministério da Saúde. 

 

 Chamamos a atenção para o fato do Ministro  Ricardo 

Lewandowski, afirmar em sua decisão que os gestores públicos podem 

ser responsabilizados se houver atraso na aplicação da segunda dose 

da vacina, em face da mudança da ordem dos grupos prioritários pelos 

gestores locais e completou afirmando que; “as autoridades 

governamentais, acaso decidam promover adequações do plano (de 

vacinação) às suas realidades locais, além da necessária publicidade 

das duas decisões, precisarão, na motivação do ato, explicitar 

quantitativamente as pessoas que serão preteridas, estimando o prazo 

em que serão, afinal imunizadas.” 

 

        Ressaltamos aqui que, quaisquer ajustes na ordem dos 

grupos prioritários feitos pelos Senhores precisam ser realizados de 

forma criteriosa e justificada, seguindo critérios técnicos e 

científicos, evitando eventuais responsabilidades aos Gestores. 

 

  Reiteramos a importância quanto à estrita observância 

dos critérios do Plano Nacional de Imunização – PNI, e também das 

decisões/resoluções da Comissão Intergestores Bipartite – CIB de 

Mato Grosso, assim como o cumprimento do prazo de aplicação entre 

uma dose e outra da vacina, evitando atrasos, para não incorrer em 

ações que poderiam gerar penalidades como improbidade administrativa 

ou outra sanção cabível. 

 

  Por fim, trazemos anexo a este a Nota Técnica 

n°16/2021, elaborada pela Confederação Nacional dos Municípios - 

CNM, a qual destaca a decisão do Ministro supracitada e reitera o 
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forte entendimento de que a competência dos Municípios para dispor 

sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas 

federais e estaduais expedidas com base na competência concorrente 

ou comum, sendo, portanto, imprescindível o cumprimento do PNI. 

  

        Sendo o que tínhamos para expor no momento, desde já  

agradecemos e renovamos nossos votos de apreço e consideração.  

  

    Respeitosamente. 

 

 

 

              Neurilan Fraga 

                Presidente 
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NOTA TÉCNICA Nº 16/2021 

Brasília, 13 de maio de 2021. 

 

ÁREA/NÚCLEO: Jurídico/Saúde 

TÍTULO: STF DETERMINA A OBSERVÂNCIA DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO 

AUTORES: Dr. Ricardo Hermany; Dr. Guilherme Estima Giacobbo; Dr. Paulo Caliendo; Dra. Carla 

Estefania Albert; Me. Rodrigo Garrido Dias; Me. Elena Garrido; Me. Betieli da Rosa S. Machado; Me. 

Daniela A. Camargo. 

REFERÊNCIAS:   

▪ Constituição Federal de 1988; 

▪ Reclamação 46.965, Rio de Janeiro, e Reclamação 47.311, Rio Grande do Sul; 

▪ Plano Nacional de Imunização. 

 

Supremo Tribunal Federal reitera determinação de observância do Plano Nacional de 

Imunização (PNI)  

 

 1. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, afirmou em decisão 

que gestores públicos podem ser punidos por improbidade administrativa se houver atraso na aplicação 

da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A declaração do magistrado ocorreu ao suspender – até 

o julgamento do plenário da Corte – a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que 

autorizou o governo estadual a mudar a ordem de vacinação de grupos prioritários.  

 

 2. Pela cautelar de Lewandowski, a eventual mudança da ordem dos grupos prioritários é 

excepcionalíssima, exigindo-se exposição clara dos critérios técnicos e científicos. De acordo com o 

ministro do STF, no entanto, os gestores públicos poderão ser punidos se a mudança prejudicar a 

aplicação da segunda dose. Vale referir que essa possibilidade de aplicação de primeira dose sem o 

armazenamento da segunda dose do imunizante decorreu de mudança de orientação enviada pelo 

Ministério da Saúde, em março, a Estados e Municípios.  

 

 3. No entanto, nas últimas semanas, cidades de ao menos 18 Estados interromperam a 

aplicação da segunda dose da vacina por falta de imunizantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a 

distribuição das vacinas "depende da disponibilização dos imunizantes pelos laboratórios". Pela decisão 
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de Lewandowski, eventuais ajustes na ordem dos grupos prioritários precisam ser feitos de forma 

justificada, seguindo critérios técnicos e científicos. Lewandowski ressaltou, no entanto, que, caso fique 

comprovada irregularidade nas alterações, como atraso na aplicação da segunda dose, os gestores 

podem, em tese, ser responsabilizados. 

 

 4. O ministro declarou que "as autoridades governamentais, acaso decidam promover 

adequações do plano [de vacinação] às suas realidades locais, além da necessária publicidade das suas 

decisões, precisarão, na motivação do ato, explicitar quantitativamente e qualitativamente as pessoas 

que serão preteridas, estimando o prazo em que serão, afinal, imunizadas". 

 

 5. O posicionamento do ministro é fruto de decisão no âmbito de uma ação apresentada pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O órgão recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça 

do Estado, que manteve em vigor um decreto do governo local que alterou a ordem de prioridades de 

vacinação. Naquele contexto, o decreto antecipou em sete posições a vacinação dos profissionais das 

forças de segurança, salvamento e forças armadas e permitiu que guardas municipais e profissionais da 

educação pudessem ser imunizados no mesmo período dos idosos. De acordo com a Defensoria Pública 

do Estado, a norma contrariou decisões tomadas pelo Supremo em ações sobre a vacinação contra a 

Covid-19.  

 

Necessidade de observância dos standards científicos e o respeito aos princípios da prevenção e 

precaução: a MP 966 e a responsabilidade dos gestores locais 

 

6. Conforme orientação desde a Medida Provisória 966, de relatoria do ministro Luís Roberto 

Barroso, os gestores precisam agir seguindo a ciência, além da estrita observância dos princípios da 

prevenção e precaução. Neste contexto, a decisão proferida pelo ministro Lewandowski, na Reclamação 

46.965, foi no sentido de respeito ao PNI – o que se coaduna com um viés de precaução e observância 

dos standards científicos –, posição que já vem sendo adotada pela CNM em suas diferentes 

orientações. Assim, da decisão cabe destacar que: 

 

[...] percebe-se que qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, 

esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e 

análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, 

sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, 
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consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar, baseando-as, sobretudo, 

nos princípios da prevenção e da precaução. 

[…] as autoridades governamentais, acaso decidam promover adequações do Plano às suas 

realidades locais, além da necessária publicidade das suas decisões, precisarão, na motivação 

do ato, explicitar quantitativamente e qualitativamente as pessoas que serão preteridas, 

estimando o prazo em que serão, afinal, imunizadas.  

Isso sem prejuízo do escrupuloso respeito ao prazo estabelecido pelos fabricantes das vacinas - 

e aprovado pela Anvisa - para a aplicação da segunda dose do imunizante naquelas pessoas que 

já receberam a primeira, sob pena de frustrar-se a legítima confiança daqueles que aguardam a 

complementação da imunização, em sua maioria idosos e portadores de comorbidades, como 

também de ficar caracterizada, em tese, a improbidade administrativa dos gestores da saúde 

pública local, caso sejam desperdiçados os recursos materiais e humanos já investidos na 

campanha de vacinação inicial. (BRASIL, 2021, p. 21)1 

 

7. Portanto, o ministro Lewandowski destaca que as autoridades governamentais que decidam 

adaptar o Plano de imunização às suas realidades locais, além de publicizar suas decisões – que precisam 

ser dotadas de evidente excepcionalidade e peculiaridade local –, devem, na motivação do ato, abordar 

a quantidade, os grupos de pessoas preteridas e estimar o prazo para que estas sejam imunizadas. Além 

disso, devem atentar para o prazo de aplicação da segunda dose do imunizante das pessoas – previstas 

no PNI – que já tenham recebido a primeira dose, obedecendo o prazo estabelecido pelos fabricantes 

das vacinas – e aprovado pela Anvisa. 

 

Orientações gerais aos gestores locais quanto à estrita observância do PNI (Plano Nacional de 

Imunização) 

 

 8. Conforme destacado, a CNM orienta aos gestores locais no sentido da estrita observância 

dos critérios do PNI e CIB de seus Estados2, bem como no cumprimento do prazo de aplicação entre 

uma dose e outra da vacina, tomando todas as cautelas para não incorrer em improbidade administrativa 

ou outra penalidade cabível, em tese. 

 

 9. Sabe-se que os Municípios têm pautado a organização e a execução da campanha de 

vacinação contra a Covid-19 a partir de alguns norteadores federais e estaduais: as atualizações do Plano 

Nacional de Imunização contra a Covid-19 quanto a grupos prioritários e novos imunizantes; os 

 
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Reclamatória n° 46.965/RJ, DjE 03/05/2021. Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski.  Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346316310&ext=.pdf. 
2 Conforme o OFÍCIO CIRCULAR 100/2021/SVS/MS, no caso da vacinação do grupo prioritário determinada em CIB do 

respectivo Estado para aquele lote, e havendo doses remanescentes ao final da vacinação, estas deverão ser aplicadas 

prioritariamente em pessoas que fazem parte da categoria imediatamente inferior à vacinada no momento. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346316310&ext=.pdf
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informes técnicos da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações; e os documentos no 

âmbito do Ministério da Saúde.  

 

 10. Além disso, é importante destacar as orientações técnicas, relativas à continuidade da 

campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, contidas nos Informes Técnicos e Pautas de 

Distribuição das doses, sistematicamente emitidos pela Coordenadoria-Geral do Programa 

Nacional de Imunizações (CGPNI/ MS), como no Décimo Sétimo Informe Técnico – 19ª pauta de 

distribuição -, divulgado no dia 12 de maio de 2021. Desta forma, considerando o cronograma de 

recebimento de doses previsto da vacina Sinovac/Butatan e o atual status de execução, apresentados via 

CIB/UF, do planejamento proposto pela CGPNI nas pautas de distribuição, o Ministério orienta o 

processo de forma coordenada e traz atualiza definições, especialmente o grupo prioritário sequencial, 

conforme evidencia-se abaixo: 

  

1. A Continuidade do plano;  

2. A Distribuição proporcional de acordo com o grupo prioritário sequencial;  

3. Considerando que o grupo-alvo sequencial alcançado é “comorbidade, gestantes e puérpera 

e pessoas com deficiência permanente”, a proporcionalidade da distribuição das doses de uso 

flexibilizado está sendo calculada com base nesse denominador, até a conclusão do grupo;  

4. A Flexibilização do uso das doses atribuídas à cada unidade federada como D2;  

5. Às UF que cumpriram às orientações de planejadas pela União, utilização da primeira dose 

(D1) e estoque da segunda dose (D2) para conclusão do esquema em intervalo de 4 semanas; 

e  

6. Os dados submetidos por cada UF serão parâmetros de monitoramento deste MS para 

avaliação do momento de ressincronização de cada UF com o planejamento nacional proposto. 

 

 11. Ademais, ressalta-se que o Ofício Circular Nº 104/2021/SVS/MS, por meio da Nota 

Técnica 457/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, informou que desde a 8ª pauta de distribuição foi alterada 

a estratégia de distribuição da vacina Sinovac/Butantan, a qual passou a ser realizada em duas etapas: 

entrega de doses D1 e, no intervalo de quatro semanas, a entrega das segundas doses D2. 

 

 12. No entanto, diante do contexto analisado, e considerando o cronograma de recebimento de 

doses previsto da vacina Sinovac/Butatan, a CGPNI passa a adotar como estratégia a flexibilização do 

uso das doses distribuídas às 27 UF, calculado proporcionalmente ao grupo prioritário sequencial – 

comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC –, como 

segunda dose (D2) para que sejam concluídas as vacinações incompletas e/ou a continuidade da 
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vacinação do grupo prioritário – comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência 

permanente cadastradas no BPC –, usando as doses como estratégia de esquema completo (D1+D2).  

 

 13. Nesse sentido, o Ministério da Saúde salienta que a complementação de doses necessárias 

à conclusão de vacinação já iniciada em pautas anteriores, comunicadas via Comissão Intergestora 

Biparte (CIB), será utilizada como parâmetro de referência para o monitoramento da distribuição de 

doses, até a ressincronização com o planejamento proposto pela CGPNI.  

 

 14. Assim servem como norteadoras as pactuações das instâncias bipartites, ou seja, as 

decisões colegiadas normativas instituídas para gestão do SUS – o que reforça a lógica de uma 

cooperação federativa e integração no processo decisório, impedindo decisões atomizadas e 

desarticuladas com a Coordenação Nacional e Estadual.  Nesse sentido, com relação às Comissões 

Intergestores Bipartite e Tripartite, observa-se o disposto no art.14-A da Lei 8.080/1990, o qual indica 

que: 

Art. 14-A.  As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 

negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de 

Saúde (SUS).         

Parágrafo único.  A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:          

I – decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada 

do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, 

aprovados pelos conselhos de saúde;    

II – definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização 

das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional 

e à integração das ações e serviços dos entes federados;  

III – fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços 

de saúde entre os entes federados.        
  

15. A CNM está ciente, entretanto, de que há uma variável que foge ao controle e à vontade das 

gestões locais: a execução do cronograma de entrega na quantidade necessária, ação sob 

responsabilidade do Ministério da Saúde. Essa variável é impossível de controlar em nível local ou 

regional. Sendo assim, uma vez iniciada a remessa das doses pelo Ministério da Saúde, com os 

indicativos específicos para os grupos que serão vacinados com esse quantitativo dos imunizantes, 

observa-se o rateio do quantitativo por cidade e indica-se, nessa pactuação, a possibilidade de aplicar 

integralmente as doses ou da necessidade de reservar metade delas, como estratégia de garantir o 

esquema de vacinação completo. Esta garantia é obrigação dos gestores, em todas as esferas, consoante 

decisium na reclamação ora citada. 
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16. Destaca-se que o eventual descumprimento do Plano Nacional de Vacinação e as resoluções 

das CIB dos respectivos Estados poderão acarretar improbidade administrativa dos gestores de saúde 

pública local, em função de mudanças feitas no calendário de imunização. Levando em consideração 

todavia o risco, ainda em análise hipotética, do disposto no Decreto Lei 207/1967, Lei 13.869/2019 e 

art. 268 do Código Penal, que define como infração da medida sanitária preventiva “infringir 

determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”. 

 

17. Por fim, entende-se que a adoção de uma ou outra estratégia dependerá exclusivamente do 

anúncio do Ministério da Saúde quanto a eventuais faltas de vacinas por determinados períodos.  Nesse 

sentido, cabe aos governos e aos gestores locais observar os critérios adotados pelo Plano Nacional de 

Imunização e garantir a reserva de vacinas para aplicação da segunda dose conforme o prazo estipulado 

– situação que poderá ser excepcionada diante da iminência de perda da validade da vacina –, cenário 

em que poderá se utilizar da reserva para aplicação em outros grupos subsequentes do PNI. 

 

 17. Reitere-se que, em 13 de maio do corrente ano, outra decisão do Supremo Tribunal Federal, 

nos autos da Reclamação 47.3113, de relatoria do ministro Dias Toffoli, na qual foi deferido o pedido 

liminar para suspender os efeitos da Resolução conjunta 01/2021/SMS/GP/PGM4 de gestão local, 

obrigou Município a observar as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19. Destaca-se que na decisão o ministro não autoriza que os profissionais da 

educação sejam colocados no grupo prioritário para vacinação, alterando o PNI. 

 

19. Dessa maneira, verifica-se que a referida determinação vai ao encontro da decisão proferida 

pelo ministro Lewandowski, na Reclamação 46.965, e das orientações do Ministério da Saúde, 

ressaltando, desta feita, a necessidade de que seja respeitado o PNI. 

 

 
3 Trata-se de Reclamação interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, visando no pedido, em sede liminar, que 

o Município de Esteio observe as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, isto 

é, objetiva que não seja autorizada a alteração da ordem de prioridade de vacinação prevista no PNI, passando os 

profissionais da educação na frente das demais categorias do grupo de prioridades. Veja mais em: BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Medida Cautelar na Reclamatória 47.311/RS, Rel. Min. Dias Toffoli.  Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6174881. 
4 A referida resolução inclui os trabalhadores da educação no grupo de pessoas a serem imunizadas. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6174881
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20. Ademais, é importante mencionar que a referida decisão está em consonância com a 

proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 7545, de relatoria do ministro 

Lewandowski. Neste processo é destacado que cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, 

promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, 

evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, os quais deverão ter como base, sobretudo, o fato 

de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número 

de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, 

estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre 

considerados os demais grupos de risco. 

 

22. Por conseguinte, de acordo com o ressaltado na Reclamação 47.311 pelo ministro relator, 

os casos submetidos à apreciação da Suprema Corte seguem forte no entendimento de que a 

competência dos Municípios para dispor sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das 

normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente ou comum, sendo 

imprescindível que se cumpra o PNI – motivo determinante para a edição da presente Nota Técnica. 

 

 

 

                           Jurídico/CNM                                                               Saúde/CNM 

                         juridico@cnm.org.br                                                   saude@cnm.org.br 

 

(61) 2101-6000 

 
5 Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, interposta por partido político, em que é questionada 

a atuação do governo em relação à imunização. Desta forma, observa-se que o ministro determinou que o governo informasse 

a ordem de precedência dos subgrupos nas fases distintas da imunização, especificando de forma clara e com base em 

critérios técnico-científicos. Veja mais em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 754/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.  Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6034102.  
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