EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

PRESIDENTE

DO

EGRÉGIO

TRIBUNAL

DE

CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO

Requerimento Administrativo nº 001/2021 – MPC-MT/ACA

Objeto: Avaliação e Providências com relação a operacionalização da vacinação nos
municípios do Estado de Mato Grosso

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO, por meio do Procurador-geral de Contas Alisson Carvalho de Alencar, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos arts. 129 e 130,
ambos da Constituição Federal, bem como no art. 51 da Constituição Estadual:
Considerando a situação de pandemia, assim declarada pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, em decorrência da infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID – 19);
Considerando

a

Resolução

Conjunta

ATRICON/ABRACOM/

AUDICON/CNPTC/IRB nº 1, de 27 de março de 2020, artigos 1º e 2º, incisos V, VI e XV, que
recomenda a todos os tribunais de contas que atuem de forma colaborativa em consonância
com o esforço coletivo, buscando o alinhamento de soluções conjuntas e harmônicas,
implementando medidas que orientem seus jurisdicionados quanto à observância de
parâmetros legais extraordinários,

disponibilizem informações e apoio técnico às ações

adotadas pelo poder público e acompanhem a execução de despesas voltadas à contenção da
calamidade pública;
Considerando ser de competência do Governo do Estado fazer a logística de
distribuição das vacinas, que é definida pela Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso
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(CIB-MT), composta por membros do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems)
e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT)1;
Considerando que, de acordo com os dados do Ministério da Saúde,
disponíveis no painel que apresenta informações sobre a Vacinação contra Covid-19 2, foram
distribuídas ao Estado de Mato Grosso 447.960 doses de vacinas contra Covid-19;
Considerando que o Estado de Mato Grosso possui o 7º menor número de
doses aplicadas, com apenas 224.400 doses aplicadas até 29 de março de 2021, segundo o
Painel de Distribuição de Vacina contra a Covid-193;
Considerando que esses dados do painel do Ministério da Saúde
demonstram que 50% das doses distribuídas ao Estado de Mato Grosso ainda não foram
aplicadas na população-alvo;
Considerando que o Painel de Distribuição de Vacina do Governo do Estado
de Mato Grosso4 demonstra que a capital do Estado de Mato Grosso recebeu 95.588 doses,
enquanto o Vacinômetro5 da Prefeitura Municipal de Cuiabá demonstra que foram aplicadas
57.364 doses, o que evidencia que, aproximadamente, 40% das doses distribuídas à capital
mato-grossense ainda não foram aplicadas;
Considerando que a instabilidade no site no qual é feito o cadastramento e
agendamento da vacinação em Cuiabá, bem como as falhas na operacionalização da
aplicação das vacinas na capital mato-grossense vem causando aglomerações no único local
de vacinação disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (Centro de Eventos do
1 Acesso disponível através do link: http://www.mt.gov.br/-/16774309-governo-de-mt-ja-distribuiu-99-5-das-dosesrecebidas-veja-quanto-cada-municipio-aplico
disponível
através
do
link:
<https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html>. Dados de 29 de março de
2021 às 19:00h.
Acesso disponível através do link: http://www.saude.mt.gov.br/paineldistribuicaovacinasmt/. Dados de 29 de
março de 2021 às 19:00h.
Acesso
disponível
através
do
link:
<https://sites.google.com/ses.mt.gov.br/covep/painel-de-distribui
%C3%A7%C3%A3o-de-vacina?authuser=0>. Dados de 31 de março de 2021 às 10:00h.
Acesso disponível através do link: <https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/>. Dados de 31 de março de 2021 às 10:00h.
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Pantanal), conforme demonstraram as últimas informações noticiadas na imprensa local6;
Considerando que o município de Várzea Grande, segundo município a
receber maior número de doses no Estado de Mato Grosso com 29.056 doses distribuídas pelo
Governo Estadual, aplicou apenas 10.2627, o que evidencia que mais de 60% das doses
distribuídas ao município ainda não foram aplicadas na população-alvo;
Considerando que a proporção de doses distribuídas e doses aplicadas nos
municípios mato-grossenses apresenta grande variação, com inúmeros municípios com menos
de 50% das doses distribuídas efetivamente aplicadas na população-alvo;
Considerando que a descentralização dos locais de aplicação das vacinas
pode acelerar a imunização da população-alvo, evitar filas e aglomerações tendo em vista que
a centralização dos locais de imunização pode ser um dos motivos para a lentidão na
aplicação;
Considerando que enquanto a cidade de Recife já deu início à imunização da
população acima de 60 anos e as cidades de Manaus e Maceió já deram início à imunização
da população acima de 65 anos, Cuiabá, na data de hoje (31.03.2021), inicia a aplicação da
primeira dose da vacina para o grupo de 70 a 74 anos, ficando atrasado em relação a outras
Capitais, conforme noticiado hoje na imprensa local8;
Considerando ainda comparativos realizado pela imprensa local de que em
Recife, que possui cerca de 1,6 milhão de habitantes, mais de 12% da população já foi
vacinada com a 1ª dose, Maceió com mais de 1 milhão de habitantes também já está próxima
dos 10% de vacinados com a 1ª dose, enquanto Cuiabá, com pouco mais de 618 mil
6 Vide

7
8

exemplos:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/03/24/fake-news-sobre-vacinacao-causaaglomeracao-e-confusao-em-ponto-de-imunizacao-em-cuiaba.ghtml
e
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/coronavirus/fake-news-causa-aglomerao-e-provoca-fechamento-decentro-de-vacinao/648910.
Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado com o ranking de vacinação dos 141 municípios de
Mato Grosso, disponível em: <http://www.mt.gov.br/-/16774309-governo-de-mt-ja-distribuiu-99-5-das-dosesrecebidas-veja-quanto-cada-municipio-aplicou>.
VENTURINI, Dantielle. Cuiabá e MT estão lentos. Jornal A Gazeta, Cuiabá, 31 DE MARÇO DE 2021. Ano 32, N°
10.520, pag. 1B.
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habitantes, apenas 6,5% da população recebeu a 1ª dose9;
Considerando que Estados vizinhos ao Estado de Mato Grosso vem
ganhando destaque na Campanha de Imunização Contra o Coronavírus, liderando o ranking de
vacinação com mais de 10% da população vacinada, enquanto o Estado de Mato Grosso
aparece com pouco mais de 4% da população vacinada10;
Considerando que as ações da campanha de vacinação do Estado de Mato
Grosso já têm sido fiscalizadas pela Secretaria de Controle Externo (Secex) de Saúde e Meio
Ambiente do TCE-MT, desde Janeiro de 2021, com o acompanhamento das instalações dos
locais onde estão sendo efetuadas as vacinas, verificação do público que está sendo vacinado,
bem como do armazenamento e distribuição das vacina;
Considerando a escassez da vacina e a necessidade de otimizar a logística
de distribuição e aplicação para alcançarmos com rapidez e eficiência a maior cobertura
vacinal possível com as doses disponíveis;
E, por fim, considerando a necessidade de efetivação dos objetivos
fundamentais da República enunciados na Constituição, em sintonia com os princípios
consagrados no caput do art. 37, especialmente no que se refere ao direito à boa gestão
pública, e considerando a necessidade de atuação colaborativa e preventiva por parte dos
órgãos de controle externo neste período excepcional de pandemia;
Requer a Vossa Excelência que determine à equipe técnica da Secretaria
de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente, responsável pela fiscalização da
9

VENTURINI, Dantielle. Cuiabá e MT estão lentos. Jornal A Gazeta, Cuiabá, 31 DE MARÇO DE 2021. Ano 32, N°
10.520, pag. 1B.
10 Vide exemplo o Estado do Mato Grosso do Sul, que segue em destaque na Campanha de Imunização Contra o
Coronavírus, se tornando um dos Estados que mais aplica doses de vacinas no país em relação a sua
população. Conforme divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, o Estado passou a ocupar o primeiro
lugar na aplicação da primeira dose (D1) e já liderava há semanas na aplicação da dose 2 (D2). O Vacinômetro
MS – Covid-19 aponta com dados atualizados para 10,07% da população vacinada, sendo 373.952 doses
aplicadas. Acesso disponível através do link: http://www.ms.gov.br/distribuicao-eficaz-das-vacinas-contra-covid19-aliado-a-plano-de-imunizacao-colocam-ms-no-topo-do-ranking-nacional-de-vacinacao/.
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vacinação contra a Covid-19, para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize:
1) a apuração e avaliação dos motivos para o atraso na aplicação
da vacina contra a Covid-19 na população mato-grossense, quando comparado a
outros Estados e Municípios do Brasil e quando considerada a proporção entre as doses
distribuídas e doses aplicadas, com o objetivo de determinar providências ao
Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes, ao Secretário
de Estado de Saúde de Mato Grosso, Sr. Gilberto Figueiredo, bem como aos
Prefeitos

Municipais

mato-grossenses

e

seus

respectivos

Secretários

Municipais de Saúde, para contribuir com a otimização da operacionalização do processo
de vacinação;
2) levantamento acerca dos meios de transporte utilizados e do tempo médio
de duração entre o recebimento da vacina do Estado e a distribuição e retirada pelos
Municípios

nas redes regionais,

considerando

que consta

no Plano Estadual de

Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 de Mato Grosso que esse processo dura de 01
a 08 dias, enquanto o Estado de Mato Grosso do Sul noticia que a remessa de distribuição de
vacina aos Municípios tem durado apenas 12 horas11;
3) a fiscalização in loco nos locais de vacinação, especialmente nos
Municípios com baixa eficiência na aplicação, para apuração das dificuldades e intercorrências
enfrentadas, tendo em vista que, conforme ranking de vacinação dos 141 municípios de Mato
Grosso, divulgado pelo Governo do Estado em 29 de março de 202112, mais de 50% dos
municípios mato-grossenses apresentam eficiência na aplicação abaixo de 60%;
4) a avaliação da viabilidade de aplicação nos municípios matogrossenses avaliados das seguintes medidas que vem sendo utilizadas por outras unidades da
11 Acesso disponível através do link: http://www.ms.gov.br/distribuicao-eficaz-das-vacinas-contra-covid-19-aliado-aplano-de-imunizacao-colocam-ms-no-topo-do-ranking-nacional-de-vacinacao/
12 Acesso disponível através do link: <http://www.mt.gov.br/-/16774309-governo-de-mt-ja-distribuiu-99-5-das-dosesrecebidas-veja-quanto-cada-municipio-aplicou>.
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federação: a) descentralização dos locais de aplicação da vacina, principalmente nos
municípios mais populosos, aumentando o número de postos de atendimento, diminuindo o
tempo de espera e evitando aglomerações; b) implantação da vacinação drive-thru em
diversos pontos dos Municípios; c) realização de mutirões de vacinação aos finais de semana;
d) realização de convênios com a iniciativa privada para otimizar o processo de vacinação nos
municípios do Estado de Mato Grosso;
Por fim, solicita que os dados e informações colhidos pela fiscalização sejam
encaminhados à Presidência do Tribunal de Contas e à Procuradoria-geral de Contas para
análise respectiva.
Termos em que pede e espera o pronto atendimento.
Ministério Público de Contas, Cuiabá, 31 de março de 2021.
(assinatura digital13)
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

13 Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei
Federal nº 11419/2006.
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