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PORTARIA MINISTERIAL

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do promotor de justiça

abaixo-assinado, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, Art. 36, IV, da

Lei Complementar Estadual 12/93;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art.

127 da Carta Magna;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade de o

Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bem-estar, culminando assim com o

indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja, o direito à saúde;

CONSIDERANDO o teor do art. 196 da Lei Magna, que confere a assistência à

saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e serviços considerados de relevância

pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de agravos;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde),

em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das ações e serviços de saúde nos

serviços públicos contratados;

CONSIDERANDO que ações e estratégias para a operacionalização da vacinação

no Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) elaborou e publicizou o Plano Nacional de

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO);

CONSIDERANDO que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

publicou em dezembro/2021 Parecer Público de Avaliação e Parecer Técnico c/c Plano de

Gerenciamento de Riscos aprovando a vacina COMIRNATY (Pfizer/BioNTech) para aplicação em

crianças de 5 a 11 anos de idade;
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CONSIDERANDO que o Estado do Piauí já está recebendo sua cota de doses da

vacina COMIRNATY (Pfizer/BioNTech) e, consequentemente, tão logo iniciará o calendário vacinal

infantil;

CONSIDERANDO que o Comitê de Operações Emergenciais do Piauí (COE-PI)

aprovou, na terça-feira (11/01/2022), o retorno presencial obrigatório de aulas para as redes

pública e privada de ensino em 2022 mediante exigência de passaporte da vacina contra a Covid-

19 para todos os alunos; 

CONSIDERANDO que a vacinação de crianças é obrigatória conforme disposto no

art. 14, § 1º do Estatuto da Criança e Adolescente e que o descumprimento desta obrigação por

pais e responsáveis pode acarretar responsabilização cível e criminal (incluindo tipificação do art.

249, ECA);

CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017,

autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar e fiscalizar,

de forma continuada, políticas públicas ou instituições 

RESOLVE:

Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 002/2022 com o objetivo

de acompanhar o Plano de Imunização de Crianças (05 a 11 anos) contra a COVID 19 e a

volta às aulas presencias mediante a apresentação de passaporte de vacina nos municípios

de Elesbão Veloso, Francinópolis, Várzea Grande, Tanque do Piauí e Barra d’Alcântara,

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:

1. Autue-se o Procedimento Aministrativo em tela no sistema SIMP;

2. Encaminhe-se cópia da presente portaria para publicação do

DOEMP/PI;

3. Encaminhe-se também cópia ao CAODS e CAODEC;

4. Designe-se audiência pública para tratar dos temas afetos a este

procedimento, convocando para participação representantes das

Secretarias de Saúde e Educação e Conselheiros Tutelares dos municípios

de Elesbão Veloso, Francinópolis, Várzea Grande, Tanque do Piauí e Barra

d’Alcântara.
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5. Nomeio a assessora Larissa Maria Soares Martins como secretária

do feito.

Registre-se e Cumpra-se,

Elesbão Veloso-PI, 13 de janeiro de 2022.

JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ

Promotor de Justiça


