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Relatório Parcial de Acompanhamento do cumprimento do Alerta – Transparência 

Imunização 

 

I - Introdução 

 

A Instrução Normativa nº 04/2019 determinou a instauração de processos de 

acompanhamento anual da gestão das Unidades Jurisdicionadas, no qual são registrados 

os trabalhos e resultados do controle concomitante dos atos de gestão, oportunizando o 

saneamento de falhas e/ou irregularidades antes do encerramento do exercício, conforme 

previsto nos artigos 5º1, 7º2 c/c o art. 9º da referida norma. 

Com fundamento na referida Instrução Normativa e no Plano Anual de Fiscalização 

aprovado pelo Tribunal Pleno, serão emitidos alertas, registro das análises efetuadas e 

conclusões acerca das apurações feitas ao longo do exercício. 

Deste modo, com fundamento no artigo 5º, VI da IN nº 04/2019 emitimos o presente 

relatório parcial acerca do acompanhamento do cumprimento do Alerta emitido por este 

Tribunal aos Municípios, acerca da transparência ativa em relação às ações e políticas 

adotadas pelas Secretarias Municipais de Saúde no Planejamento e 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 

                                                            
1Art. 5º Sem prejuízo da instauração de processos de fiscalização em relação a indícios de irregularidades 
que resulte dano ao erário, a autuação do processo de Acompanhamento da Gestão poderá ser composta 
de: I – emissão de alertas quanto a indícios de irregularidades na execução orçamentária (...); II - emissão 
de alertas quanto ao descumprimento de preceitos relativos à Transparência Fiscal e Lei de Acesso à 
Informação; III – verificação do cumprimento das metas dos Planos de Educação, conforme diretrizes 
estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização; IV - verificação acerca da execução das despesas 
condicionadas com a Saúde e Educação, ao longo do exercício, inclusive do FUNDEB, bem como eventuais 
exclusões de despesas incompatíveis com as normas de regência, comunicando ao Relator que intimará o 
gestor para sanar as eventuais impropriedades apuradas; V – (...); VI - registro de conclusões acerca das 
demandas recebidas e apuradas ao longo do exercício; VII – (...).  
 
2 Art. 7º Os alertas previstos no artigo 5º, incisos I, II e IV desta Instrução Normativa serão procedidos de 
forma automática via sistema, observados os parâmetros definidos em ato da Presidência e imediatamente 
enviados ao respectivo Relator para providências cabíveis. 
 



II - Do Acompanhamento 

 

1. Em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização 2021, esta Coordenadoria realizou 

no período de 09 a 14 de junho o acompanhamento do cumprimento das recomendações 

constantes dos itens I, II, III, VI e VII do Alerta elaborado por este Tribunal aos 

Municípios acerca da transparência ativa em relação às ações e políticas adotadas pelas 

Secretarias Municipais de Saúde no Planejamento e Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19, com fundamento nos artigos 5º e 7º3 da IN nº 04/2019. 

2. Referido Alerta foi elaborado em março 2021 contendo as seguintes 

recomendações/determinações aos Municípios: 

I – Divulguem seus Planos de Imunização - COVID - 19 nos Portais da 
Transparência, com suas atualizações regulares, de modo a demonstrar as 
ações, estratégias e diretrizes, bem como a programação detalhada da 
vacinação, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização;  

II – Procurem ampliar eficientemente a aplicação de doses das vacinas 
recebidas;  

III – Criação de áreas específicas nos seus portais de transparência onde 
serão cadastradas e organizadas as informações de despesas e 
contratações realizadas para a realização da campanha de Imunização-
COVID-19; 

IV – Alimentem em tempo real os dados nos Portais de Transparências e no 
SICAP-LCO as ações referentes às despesas e contratações realizadas pelo 
município, para conhecimento da sociedade e dos órgãos de controle, 
visando à transparência dos atos de gestão; 

V – Procurem fazer a descrição/informação completa dos insumos ou 
serviços pagos no Portal da Transparência, a exemplo: mês referente à 
despesa; descrição detalhada do objeto pago; nome da unidade de saúde a 

                                                            
3Art. 5º Sem prejuízo da instauração de processos de fiscalização em relação a indícios de irregularidades 
que resulte dano ao erário, a autuação do processo de Acompanhamento da Gestão poderá ser composta 
de: I – emissão de alertas quanto a indícios de irregularidades na execução orçamentária (...); II - emissão 
de alertas quanto ao descumprimento de preceitos relativos à Transparência Fiscal e Lei de Acesso à 
Informação; III – verificação do cumprimento das metas dos Planos de Educação, conforme diretrizes 
estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização; IV - verificação acerca da execução das despesas 
condicionadas com a Saúde e Educação, ao longo do exercício, inclusive do FUNDEB, bem como eventuais 
exclusões de despesas incompatíveis com as normas de regência, comunicando ao Relator que intimará o 
gestor para sanar as eventuais impropriedades apuradas; V – (...); VI - registro de conclusões acerca das 
demandas recebidas e apuradas ao longo do exercício; VII – (...).  
Art. 7º Os alertas previstos no artigo 5º, incisos I, II e IV desta Instrução Normativa serão procedidos de 
forma automática via sistema, observados os parâmetros definidos em ato da Presidência e imediatamente 
enviados ao respectivo Relator para providências cabíveis. 



qual destina-se o insumo ou serviço prestado, levando a possíveis 
ambiguidades nas interpretações dos dados disponibilizados; 

 VI – Publiquem nos Portais da Transparência as informações detalhadas 
sobre os controles de entrega dos imunizantes, plano de controle das 
pessoas que já foram imunizadas, incluindo o cronograma para aplicação 
da segunda dose; 

 VII – Divulguem e/ou disponibilizem, no Portal de Transparência, a 
relação nominal de cada unidade de saúde onde ocorrerá a vacinação e as 
respectivas quantidades de doses de vacinas que receberam, também a 
relação dos cidadãos vacinados em seu site oficial contendo nome, 
ocupação e local de imunização, indicando o cadastramento dos grupos 
prioritários (público alvo da 1ª fase da vacinação). 

O Acompanhamento efetuado no período de 09 a 14 de junho, foi realizado através de 

pesquisas nos sítios Oficiais e Portais de Transparência de todas as prefeituras do Estado 

do Tocantins, priorizando a verificação do cumprimento dos itens I, II, III, VI e VII, tendo 

sido encontrada a seguinte situação: 

Recomendação Situação Encontrada/link consulta Conclusão 
I – Divulguem seus 
Planos de Imunização 
- COVID - 19 nos 
Portais da 
Transparência com 
suas atualizações 
regulares, de modo a 
demonstrar as ações, 
estratégias e 
diretrizes, bem como a 
programação 
detalhada da 
vacinação, conforme 
previsto no Plano 
Nacional de 
Operacionalização;  

 

 
 

 Não disponibiliza Plano de 
vacinação 

 
 Nenhuma informação sobre a 

imunização 
 Nenhuma informação sobre 

COVID, apenas um boletim 
epidemiológico de 24/05/21 
 

https://www.pindoramadotocantins.to.gov.br/ 

 
 

Não atendida 

II – Procurem ampliar 
eficientemente a 
aplicação de doses das 
vacinas recebidas 

 
Não divulga estratégias de vacinação, tais 
como a busca ativa da população, 
ampliação de horário, locais de 
atendimento, etc. 

 
Não atendida 

III – Criação de áreas 
específicas nos seus 
portais de 
transparência onde 

Não possui aba específica com a 
Imunização, possui link geral de 
despesas/receitas COVID-19, sem 

 Não atendida 



serão cadastradas e 
organizadas as 
informações de 
despesas e contratações 
realizadas para a 
realização da 
campanha de 
Imunização-COVID-19 

nenhuma informação. Sem dados de 2020 
e 2021 
 
 

 

VI – Publiquem nos 
Portais da 
Transparência as 
informações 
detalhadas sobre os 
controles de entrega 
dos imunizantes, plano 
de controle das 
pessoas que já foram 
imunizadas, incluindo 
o cronograma para 
aplicação da segunda 
dose; 

 
 
 
 
 Sem nenhuma informação 

 
 
 
 
Não atendida 
 

VII - Divulguem e/ou 
disponibilizem, no 
Portal de 
Transparência, a 
relação nominal de 
cada unidade de saúde 
onde ocorrerá a 
vacinação e as 
respectivas 
quantidades de doses 
de vacinas que 
receberam, também a 
relação dos cidadãos 
vacinados em seu site 
oficial contendo nome, 
ocupação e local de 
imunização, indicando 
o cadastramento dos 
grupos prioritários 
(público alvo da 1ª fase 
da vacinação). 

 
 
 

 Sem nenhuma inforamção 

 
 
 
Não atendida 

 

2 . Diante do exposto com fundamento constante do art. 6º da IN 04/2019, sugerimos a 
manifestação do gestor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a prestar informações. 

 

 

 


