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MPMA requer transparência nos dados da
vacinação contra Covid-19 em municípios da

região
 

O PROGRESSO / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 12 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por meio de uma Ação Civil Pública de obrigação de
fazer, com pedido de tutela de urgência, o Ministério
Público do Maranhão busca obrigar os municípios de
Imperatriz, Vila Nova dos Martírios, Davinópolis e
Governador Edison Lobão a fornecer informações
claras e precisas acerca da quantidade de vacinas
recebidas para imunização contra a Covid- 19, bem
como a planilha com a relação das pessoas já
vacinadas até o momento, indicando o nome dos
vacinados e o grupo prioritário.

Além de pedir que todas as informações sejam
disponibilizadas no Portal da Transparência dos
municípios, a ação requer que a relação dos
vacinados semanalmente seja enviada ao MP.

Ajuizada junto à 2ª Vara Cível da Justiça Federal de
Imperatriz, nesta quinta-feira, 11, a ACP pretende,
ainda, que seja imposta à União e ao Estado do
Maranhão a obrigação de apresentar documentos que
comprovem a quantidade de vacinas distribuídas aos
Municípios requeridos, fornecendo, também, a relação
dos vacinados ao Ministério Público, conforme base
de dados do Ministério da Saúde e da Secretaria de
Estado da Saúde (SES).

Autor da ação, o promotor de justiça Thiago Oliveira
Costa Pires, titular da 5ª Promotoria de Justiça de
Imperatriz, observou que os entes municipais
requer idos têm se omit ido da obr igação de
providenciar ampla transparência e publicidade dos
dados de vacinação contra a Covid-19. "Ao não
registrarem em tempo real os dados da vacinação por
completo, os Municípios da Comarca de Imperatriz
atu- Na manhã desta quinta-feira (11), numa sessão
ordinária realizada no plenário Léo Franklin da Câmara
Municipal de Imperatriz, com a galeria vazia e
vereadores presentes à sessão ordinária e os demais
por videoconferência respeitando o Isolamento social e
todos os protocolos recomendados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), da Pandemia do Covid-19,
foi empossado o mais novo vereador de Imperatriz, o
jovem Rogério Avelino (DEMOCRATAS).

Rogério Avelino faz parte MPMA requer transparência
nos dados da vacinação contra Covid-19 em
municípios da região am de encontro às diretrizes do

Ministério da Saúde e em violação à norma legal
expressa, impossibilitando o controle social da
campanha de imunização", destacou.

ACOMPANHAMENTO DA VACINAÇÃO Segundo o
membro do Ministério Público, desde o início da
campanha de vacinação, foi instaurado procedimento
administrativo para acompanhar a efetivação do Plano
Municipal de Imunização na Comarca de Imperatriz.
As mesmas informações contidas na Ação Civil
Pública foram solicitadas de forma extrajudicial, como
a quantidade de doses aplicadas, bem como o
encaminhamento ao Ministério Público, com igual
periodicidade, de lista contendo a relação de pessoas
que foram vacinadas contra a Covid-19 nos
municípios. Contudo, os municípios não atenderam
aos pedidos.

O Ministér io  Públ ico ,  en tão ,  encaminhou
Recomendações aos quatro municípios com as
mesmas solicitações. "Os quatro Municípios não
apresentaram informações ou justificativa para o
descumprimento de todas as Recomendações,
tampouco se manifestaram sobre a publicação da lista
de vacinados em seus sítios eletrônicos. Resumindo,
os requeridos limitam- se a apresentar a quantidade
de vacinas recebidas e aplicadas. A lista dos
vacinados não é publicada, prejudicando o controle
social da campanha de imunização", observou o
promotor de justiça Thiago Costa Pires. (José Luís
Diniz / CCOM-MPMA)

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/237/o-
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MPMA promove reunião com vereadores
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ALCÂNTARA - O papel do Legislativo municipal no
processo de transformação social e o trabalho do
Ministério Público do Maranhão foram temas
tratados na última terça-feira, 9, em uma reunião entre
o promotor de justiça Raimundo Nonato Leite Filho e
os vereadores de Alcântara.

O encontro, realizado por meio de videoconferência,
reuniu os vereadores Claudielson Guterres, Dyna
Nathália Barbosa, Valdemir Souza Pereira, Marivaldo
Barbosa, Miécio Moraes Macêdo, Lázaro Vivino
Amorim, José Mário Barbosa, Nilson Pereira e Robson
Côrvelo.

Na reunião, o representante do MPMA enfatizou a
missão do parlamento em regular os assuntos de
interesse local e esclareceu que a lei pode ser de
iniciativa do Poder Executivo, do Legislativo e da
própria sociedade. Ressaltou ainda a importância da
atividade de fiscalização para verificar a correta
observância da Lei de Execução Orçamentária do
Município e do cumprimento das políticas públicas.

O titular da Comarca de Alcântara também destacou o
papel desempenhado pelo vereador nos dias atuais,
sendo este considerado um agente de modificação da
realidade local.

Dessa maneira, a atividade de fiscalização passou a
ser utilizada não apenas como mecanismo de controle,
mas principalmente para o fomento da utilização
adequada dos recursos públicos, buscando sempre
MPMA promove reunião com vereadores demonstrar
para a população, de forma consciente, educativa,
transparente e eficiente os trabalhos na defesa dos
interesses sociais e coletivos.

"Cada parlamentar deve se valer da ferramenta que
mais o aproxima do seu perfil de atuação enquanto
representante da sociedade alcantarense. O
parlamentar atual deve sair de seus gabinetes e ir às
s u a s  c o m u n i d a d e s  r u r a i s  e  q u i l o m b o l a s
periodicamente, estimulando a prática de rodas de
conversas ou audiências itinerantes, que possam
oportunizar as lideranças locais, homens, mulheres e
jovens a oportunidade de expor as suas reais
necessidades, estimulando, assim, que a sociedade
seja um fiscal da aplicação dos recursos públicos, e
possa perceber que o Poder Legislativo é um aliado
nessa luta democrática pelo interesse coletivo",
afirmou Nonato Leite.

Ele ressaltou também que a população não aguenta

esperar mais quatro anos para renovar suas
esperanças em dias melhores.

"A população alcantarense precisa voltar a acreditar
na política e em seu poder transformador", completou.

Em seguida, os vereadores destacaram a importância
da parceria e diálogo institucional com o Ministério
Público e a postura proativa do parlamento municipal
para discutir e elaborar leis que possam contribuir com
o crescimento do município.

Ao final, o promotor de justiça afirmou que as
ferramentas tecnológicas sugerem uma nova forma de
comunicação e interação e contato entre agentes
públicos e sociedade. Leite informou que vai realizar
reuniões com vários segmentos da sociedade, a
exemplo de conselhos municipais de saúde, do
Fundeb e lideranças comunitárias.

(Johelton Gomes - CCOM-MPMA)
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TJMA mantém nulidade de honorários
fixados com base no FUNDEB
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O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão, em
sessão jurisdicional nesta quarta-feira (10), por maioria
de votos, nevou provimento a Incidente de Assunção
de Competência, fixando a tese de que "É nula a
contratação, via inexigibilidade de licitação, de
serviços advocatícios voltados ao cumprimento de
sentença oriunda da ACP nº 5061627.1999.4.03-
6100, sendo incabível, em qualquer hipótese, o
destaque de valores recompostos ao FUNDEF/
F U N D E B  p a r a  p a g a m e n t o  d e  h o n o r á r i o s
a d v o c a t í c i o s " .

O Incidente de Assunção de Competência se deu em
Apelação interposta contra sentença proferida pelo
juízo da Comarca de Icatu, que julgou procedente
ação civil pública proposta pelo Ministério Público
para anular o contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado entre uma sociedade de
advogados e o Município de Axixá.

A sentença considerou que os honorários advocatícios
não podem ser fixados com base em percentual dos
recursos do FUNDEF/FUNDEB -  Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação,
diante da sua destinação específica, e também pelo
fato de não ter sido demonstrado que a contratação
direta da sociedade fora precedida de regular
procedimento declaratório de inexigibilidade de
licitação.

O pedido de Apelação levantou, entre outras, a
alegação de que a sentença recorrida não distribuiu
adequadamente o ônus da prova, uma vez que
caberia ao Município de Axixá o dever de juntar aos
autos o procedimento administrativo que resultou na
declaração de inexigibilidade da licitação; que a
sentença seria nula por carência de fundamentação; e
que não haveria ilegalidade no contrato firmado com
Município de Axixá, diante da natureza sinsingular do
serviço advocatício a ser prestado, da sua notória
especialização e da complexidade da ação a ser
ajuizada, circunstância que justificaria a inexigibilidade
de l i c i tação,  no tadamente  porque o  preço
convencionado (20% sobre o valor do complemento do
FUNDEF/FUNDEB recuperado judicialmente) seria
usual e compatível com a cláusula de êxito.

O Ministério Público argumentou, entre outros, que a
contratação da Sociedade para prestar serviços

advocatícios se deu de forma irregular, posto que o
objeto do contrato era apenas promover  o
cumprimento de sentença coletiva que reconheceu em
favor dos municípios o direito ao complemento dos
repasses do antigo FUNDEF, serviço sem qualquer
complexidade ou singularidade que poderia ser
prestado pela própria Procuradoria do Município,
motivo pelo qual não haveria justificativa para a
contratação direta.

O relator do Incidente, desembargador Paulo Vélten
Pereira, em seu voto rejeitou a hipótese de perda do
objeto diante da renúncia da Sociedade aos
honorários contratuais. "É que subjaz o exame da
regularidade do procedimento de inexigibilidade de
licitação e consequente possibilidade de futuro
destaque de verbas do FUNDEF/ FUNDEB para
pagamento de honorários sucumbenciais nos autos do
cumprimento de sentença (já que apenas os
honorários contratuais foram renunciados)", frisou.

Segundo ele, também não prospera a alegação de que
o Juízo não procedeu a adequada distribuição do ônus
da prova, ao argumento de que não lhe incumbe exibir
cópia do procedimento licitatório que originou a
contratação e sim, exclusivamente ao Município
contratante. "Conquanto ambos os demandados
tenham sido regularmente citados para o exercício do
contraditório e da ampla defesa, nenhum deles logrou
êxito em anexar aos autos cópia do processo
administrativo que originou a contratação", explica.

Assim, o relator entendeu que a sentença de base
lançou fundamentação suficiente e adequada à
controvérsia, reconhecendo a nulidade da contratação
sem prévio processo licitatório e com indevida fixação
de honorários advocatícios com base em percentual
dos recursos do FUNDEF/ FUNDEB.

O voto também citou Nota Técnica do Ministério da
Transparência e da Controladoria Geral da União,
afirmando que os serviços destinados ao cumprimento
da sentença que assegurou o repasse da diferença do
FUNDEF/FUNDEB (que no Maranhão envolvem mais
de R$ 680 milhões, somente a título de honorários
advocatícios), tratando-se de mera execução de título
já transitado em julgado, não possuem natureza
singular.

"Portanto, não há justificativa para a contratação direta
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de escritório de advocacia para manejar simples
cumprimento de sentença, mormente quando o
Município de Axixá dispõe de quadro próprio de
Procuradores", frisou o voto, mantendo a validade da
sentença questionada, ressaltando legislação que
define que os recursos legalmente vinculados a
finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender ao objeto de sua vinculação.

(Juliana Mendes - Asscom TJMA)
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Campanha realiza atendimento psicológico
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Da redação

os 8 primeiros dias deste mês de março foram
registrados 4 suicídios na Região Metropolitana de
São Luís, segundo o Relatório de Estatísticas da
Grande São Luís, da Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão. A média de duas mortes a cada
dois dias chamou a atenção da Rede do Bem para
retomar uma ação de ajuda psicossocial gratuita
potencializada pela pandemia da Covid-19, uma vez
que em todo o mês de fevereiro foram registradas 2
mortes e uma está sendo investigada como possível
suicídio.

A Campanha Rede do Bem, realizada pelo Centro de
Apoio Operacional dos Direitos Humanos do
Ministério Público, é feita em parceria com o Fórum
Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio
para atendimento virtual com psicólogos voluntários,
tendo em vista a incidência de aumento de casos de
depressão verificados na Grane Ilha, desde o ano
passado, mais precisamente a partir da pandemia de
Covid-19.

Por isso, essa ação foi realizada também no ano
passado com atendimento diário de dezenas de
pessoas. Para a psicóloga Celiane Oliveira, que
participou da campanha, a importância da iniciativa no
período de pandemia reforça o caráter preventivo ao
suicídio. "A pandemia ocasionou vários reflexos na
saúde mental da população. Projetos como a Rede do
Bem auxiliam na discussão sobre os transtornos
mentais, que estão tendo um crescimento nos últimos
meses", disse.

Este ano, a ação encerra a primeira semana no dia 12
(sexta-feira) e retoma na semana de 15 a 19, sempre
com atendimentos diários via telefone, com hora
marcada. Vários profissionais estarão à disposição
para ajudar. O cronograma e os contatos dos
profissionais podem ser consultados nas redes sociais
da Rede do Bem na internet.

Para a promotora de just iça Crist iane Lago,
coordenadora da Rede e do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos do MPMA, é de
fundamental importância que todos se coloquem no
combate a essa luta. "Nós trabalhamos o ano todo,
com várias atividades e ações de voluntários para
acolher essa pessoa que busca apoio. O atendimento

é gratuito nesse período de maiores restrições sociais
em virtude da Covid-19".

"Quando falamos da prevenção, falamos daquelas
pessoas que observam quando alguém está no
processo de adoecimento, por exemplo ansiedade,
depressão, automutilação, que é diferente do suicídio.
A partir daí, é bom procurar ajuda, porque no momento
ápice da ocorrência essa pessoa já vai estar sob uma
determinação de infelizmente vir a óbito em virtude de
um suicídio", disse.

Site: https://oimparcial.com.br/saude/2021/03/campanha-
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ALCÂNTARA - MPMA promove reunião
com vereadores
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O papel do Legislativo municipal no processo de
transformação social e o trabalho do Ministério
Público do Maranhão foram temas tratados na última
terça-feira, 9, em uma reunião entre o promotor de
justiça Raimundo Nonato Leite Filho e os vereadores
de Alcântara.

O encontro, realizado por meio de videoconferência,
reuniu os vereadores Claudielson Guterres, Dyna
Nathália Barbosa, Valdemir Souza Pereira, Marivaldo
Barbosa, Miécio Moraes Macêdo, Lázaro Vivino
Amorim, José Mário Barbosa, Nilson Pereira e Robson
Côrvelo.

Na reunião, o representante do MPMA enfatizou a
missão do parlamento em regular os assuntos de
interesse local e esclareceu que a lei pode ser de
iniciativa do Poder Executivo, do Legislativo e da
própria sociedade. Ressaltou ainda a importância da
atividade de fiscalização para verificar a correta
observância da Lei de Execução Orçamentária do
Município e do cumprimento das políticas públicas.

O titular da Comarca de Alcântara também destacou o
papel desempenhado pelo vereador nos dias atuais,
sendo este considerado um agente de modificação da
realidade local.

Dessa maneira, a atividade de fiscalização passou a
ser utilizada não apenas como mecanismo de controle,
mas principalmente para o fomento da utilização
adequada dos recursos públicos, buscando sempre
demonstrar para a população, de forma consciente,
educativa, transparente e eficiente os trabalhos na
defesa dos interesses sociais e coletivos.

"Cada parlamentar deve se valer da ferramenta que
mais o aproxima do seu perfil de atuação enquanto
representante da sociedade alcantarense. O
parlamentar atual deve sair de seus gabinetes e ir às
s u a s  c o m u n i d a d e s  r u r a i s  e  q u i l o m b o l a s
periodicamente, estimulando a prática de rodas de
conversas ou audiências itinerantes, que possam
oportunizar as lideranças locais, homens, mulheres e
jovens a oportunidade de expor as suas reais
necessidades, estimulando, assim, que a sociedade
seja um fiscal da aplicação dos recursos públicos, e
possa perceber que o Poder Legislativo é um aliado
nessa luta democrática pelo interesse coletivo",
afirmou Nonato Leite.

Ele ressaltou também que a população não aguenta
esperar mais quatro anos para renovar suas
esperanças em dias melhores. "A população
alcantarense precisa voltar a acreditar na política e em
seu poder transformador", completou.

Em seguida, os vereadores destacaram a importância
da parceria e diálogo institucional com o Ministério
Público e a postura proativa do parlamento municipal
para discutir e elaborar leis que possam contribuir com
o crescimento do município.

Ao final, o promotor de justiça afirmou que as
ferramentas tecnológicas sugerem uma nova forma de
comunicação e interação e contato entre agentes
públicos e sociedade. Leite informou que vai realizar
reuniões com vários segmentos da sociedade, a
exemplo de conselhos municipais de saúde, do
Fundeb e lideranças comunitárias.

Site: https://omaranhense.com/alcantara-mpma-
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MP requer transparência com vacinação em
Imperatriz
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Por meio de uma Ação Civil Pública de obrigação de
fazer, com pedido de tutela de urgência, oMinistério
Público do Maranhão busca obrigar os municípios de
Imperatriz, Vila Nova dos Martírios, Davinópolis e
Governador Edison Lobão a fornecer informações
claras e precisas acerca da quantidade de vacinas
recebidas para imunização contra a Covid-19, bem
como a planilha com a relação das pessoas já
vacinadas até o momento, indicando o nome dos
vacinados e o grupo prioritário.

Além de pedir que todas as informações sejam
disponibilizadas no Portal da Transparência dos
municípios, a ação requer que a relação dos
vacinados semanalmente seja enviada ao MP.

Ajuizada junto à 2ª Vara Cível da Justiça Federal de
Imperatriz, nesta quinta-feira, 11, a ACP pretende,
ainda, que seja imposta à União e ao Estado do
Maranhão a obrigação de apresentar documentos que
comprovem a quantidade de vacinas distribuídas aos
Municípios requeridos, fornecendo, também, a relação
dos vacinados ao Ministério Público, conforme base
de dados do Ministério da Saúde e da Secretaria de
Estado da Saúde (SES).

Autor da ação, o promotor de justiça Thiago Oliveira
Costa Pires, titular da 5ª Promotoria de Justiça de
Imperatriz, observou que os entes municipais
r e q u e r i d o s  t ê m  s e  o m i t i d o  d a  o b r i g a ç ã o
de providenciar ampla transparência e publicidade dos
dados de vacinação contra a Covid-19. "Ao não
registrarem em tempo real os dados da vacinação por
c o m p l e t o ,  o s   M u n i c í p i o s   d a  C o m a r c a  d e
Imperatriz atuam de encontro às diretrizes do
Ministério da Saúde e em violação à norma legal
expressa, impossibilitando o controle social da
campanha de imunização", destacou.

Acompanhamento da vacinação - Segundo o membro
do Ministério Público, desde o início da campanha de
vacinação, foi instaurado procedimento administrativo
para acompanhar a efetivação do Plano Municipal de
Imunização na Comarca de Imperatriz. As mesmas
informações contidas na Ação Civil Pública foram
solicitadas de forma extrajudicial, como a quantidade
de doses aplicadas, bem como o encaminhamento ao
Ministério Público, com igual periodicidade, de lista
contendo a relação de pessoas que foram vacinadas
contra a Covid-19 nos municípios. Contudo, os

municípios não atenderam aos pedidos.

O Ministér io  Públ ico ,  en tão ,  encaminhou
Recomendações aos quatro municípios com as
mesmas solicitações. "Os quatro Municípios não
apresentaram informações ou justificativa para o
descumprimento de todas as Recomendações,
tampouco se manifestaram sobre a publicação da lista
de vacinados em seus sítios eletrônicos. Resumindo,
os requeridos limitam-se a apresentar a quantidade de
vacinas recebidas e aplicadas. A lista dos vacinados
não é publicada, prejudicando o controle social da
campanha de imunização", observou o promotor de
justiça Thiago Costa Pires.

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mp-requer-
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Suspensa eficácia de lei que autoriza acordo
com rateios do Fundeb (Judiciário)
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Pleno do TJMA concordou com voto do relator,
desembargador Joaquim Figueiredo, que, em
princípio, entendeu que a lei possui vício de iniciativa e
infringe normas estadual e federal.

O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu, por
unan im idade ,  cau te la r  em ação  d i re ta  de
inconstitucionalidade (ADI), de autoria do Ministério
Público do Estado (MP/MA), suspendendo a eficácia
da Lei nº 1.513/2020, do município de Balsas. A norma
impugnada autoriza o Poder Executivo Municipal a
formalizar o acordo, em relação aos rateios oriundos
dos precatórios do antigo Fundef (atual Fundeb -
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação), com o sindicato da categoria dos
educadores, cuja eficácia dependerá da homologação
judicial.

O Ministério Público sustenta, inicialmente, que a
norma é viciada, uma vez que o projeto de lei que
resultou no texto normativo deveria ter sido iniciado
pelo chefe do Poder Executivo local, e não por
vereador da Câmara Municipal, como ocorreu. O
MP/MA considerou que a casa legislativa local
usurpou competências constitucionais do Poder
Executivo, violando o princípio da Separação dos
Poderes, bem como o devido processo legislativo.

O MP/MA também sustenta a violação do princípio da
simetria do processo legislativo, na medida em que a
Câmara Municipal de Balsas deixou de observar as
regras básicas do processo legislativo federal,
especialmente as de reserva de iniciativa, as quais são
de observância compulsória pelos estados membros,
Distrito Federal e municípios.

Ainda em seus argumentos, o Ministério Público
sustenta que, a prevalecer a norma, 60% dos valores
que o município de Balsas receberá a título de
precatório atinente a valores pagos a menor, referente
ao Fundeb, pela União ao município,  serão
distribuídos aos profissionais do magistério por meio
de uma lei formalmente inconstitucional.

De acordo com o relatório, intimados pelo relator, não
houve manifestação por parte do prefeito e do
presidente da Câmara Municipal.

VOTO

O relator da cautelar, desembargador Joaquim
Figueiredo, observou, nesta fase inicial, como
existente infringência às normas estadual e federal, ou
seja, aquilo que é de repetição obrigatória pelo
princípio da simetria. Diante dos fatos, o relator deferiu
a medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público,
com efeitos ex tunc (com efeito retroativo).

O desembargador disse que há, nos autos, prova
suficiente - dentro desta fase de apreciação - de que
foi efetivamente iniciado o procedimento legislativo por
vereador, e não pelo prefeito, não obstante, ao menos
em primeira análise, inserida a matéria dentre as de
competência privativa do chefe do Poder Executivo
local, já que dela eventualmente decorrente aumento
de despesa de servidores públicos da rede pública de
ensino, disponibilizando os recursos às diferenças a
menor do Fundef aos professores.

Site:

https://luiscardoso.com.br/judiciario/2021/03/suspensa-

eficacia-de-lei-que-autoriza-acordo-com-rateios-do-

fundeb/
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MP entrou com Ação Civil Pública contra os
municípios: Imperatriz, Vila Nova dos

Martírios, Davinópolis e Edison Lobão por
falta de transparência na vacinação!!!
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Rui Marisson

Ação Civil Pública foi ajuizada contra municípios da
comarca, União e Estado

Ação Civil Pública foi ajuizada contra municípios da
comarca, União e Estado

Por meio de uma Ação Civil Pública de obrigação

de fazer, com pedido de tutela de urgência, o
Ministério Público do Maranhão

busca obrigar os municípios de Imperatriz, Vila Nova
dos Martírios, Davinópolis

e Governador Edison Lobão a fornecer informações
claras e precisas acerca da

quantidade de vacinas recebidas para imunização
contra a Covid-19, bem como a

planilha com a relação das pessoas já vacinadas até o
momento, indicando o nome

dos vacinados e o grupo prioritário.

Além de pedir que todas as informações sejam

disponibilizadas no Portal da Transparência dos
municípios, a ação requer que a

relação dos vacinados semanalmente seja enviada ao
MP.

Ajuizada junto à 2ª Vara Cível da Justiça

Federal de Imperatriz, nesta quinta-feira, 11, a ACP
pretende, ainda, que seja

imposta à União e ao Estado do Maranhão a
obrigação de apresentar documentos

que comprovem a quantidade de vacinas distribuídas

aos Municípios requeridos,

fornecendo, também, a relação dos vacinados ao
Ministério Público, conforme

base de dados do Ministério da Saúde e da Secretaria
de Estado da Saúde (SES).

Autor da ação, o promotor de justiça Thiago

Oliveira Costa Pires, titular da 5ª Promotoria de Justiça
de Imperatriz,

observou que os entes municipais requeridos têm se
omitido da obrigação de

providenciar ampla transparência e publicidade dos
dados de vacinação contra a

Covid-19. "Ao não registrarem em tempo real os dados
da vacinação por completo,

os Municípios da Comarca de Imperatriz atuam de
encontro às diretrizes do

Ministério da Saúde e em violação à norma legal
expressa, impossibilitando o

controle social da campanha de imunização",
destacou.

ACOMPANHAMENTO

DA VACINAÇÃO

Segundo o membro do Ministério Público, desde o

início da campanha de vacinação, foi instaurado
procedimento administrativo

para acompanhar a efetivação do Plano Municipal de
Imunização na Comarca de

Imperatriz. As mesmas informações contidas na Ação
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Civil Pública foram

solicitadas de forma extrajudicial, como a quantidade
de doses aplicadas, bem

como o encaminhamento ao Ministério Público, com
igual periodicidade, de lista

contendo a relação de pessoas que foram vacinadas
contra a Covid-19 nos

municípios. Contudo, os municípios não atenderam
aos pedidos.

O Ministério Público, então, encaminhou

Recomendações aos quatro municípios com as
mesmas solicitações. "Os quatro

Municípios não apresentaram informações ou
justif icativa para o descumprimento

de todas as Recomendações,  tampouco se
mani festaram sobre a publ icação da l is ta

de vacinados em seus sítios eletrônicos. Resumindo,
os requeridos limitam-se a

apresentar a quantidade de vacinas recebidas e
aplicadas. A lista dos vacinados

não é publicada, prejudicando o controle social da
campanha de imunização",

observou o promotor de justiça Thiago Costa Pires.

: José Luís Diniz

(CCOM-MPMA)

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/mp-entrou-

com-acao-civil-publica-contra.html
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Empresas também ofereceram Sputnik V à
Prefeitura de Estreito
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Um ofício emitido pelo promotor de Justiça Eduardo
de Aguiar Lopes, da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Estreito, confirma que as empresas
Biotec Biodiversidade Tecnologia e Sustentabilidade e
Lidyfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos - alvo
de representação no TCE-MA após oferecerem doses
da vacina russa Sputnik V por US$ 30 mil à Prefeitura
de Tuntum ( saiba mais ) - também tentaram fechar
negócio com a Prefeitura de Estreito.

O caso foi revelado pelo membro do Ministério
Público ao procurador de contas Jairo Cavalcanti
Vieira na terça-feira (9), um dia antes de ele propor
ação na corte de contas. No documento, Lopes
também destacou a falta de autorização para a
comercialização do imunizante no Brasil.

"Ocorre que o referido imunizante não possui
autorização de uso no país e é desconhecido pelo
subscritor a autorização de sua importação. Somado a
esta situação, percebe-se que o referido distribuidor
exige pagamento antecipado de quantidade mínima, o
que, pode acarretar desvio do erário sem a
contrapart ida do fornecedor", ressaltou.

Em parceria, as duas empresas têm acionado
gestores para oferecer a vacina por US$ 15 ( ou R$
86, na cotação atual) a dose - como são necessárias
duas doses, a compra deve ser feita aos pares.

Um dos casos já confirmados ocorreu em Tuntum,
onde chegou a ser formalizada uma proposta de
con t ra to  de  US$  30  m i l  ( ou  R$  172  m i l
aproximadamente) pelo fornecimento de 2 mil doses -
com pagamento antecipado.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/12/empresas-

tambem-ofereceram-sputnik-v-a-prefeitura-de-estreito/
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