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PORTARIA N. xx/20221  

Sigiloso. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por sua 

Promotora de Justiça com atuação na defesa dos direitos da criança, do 

adolescente e da educação, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 

suporte legal no art. 25, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, bem como no art. 89, S 1o, da 

Lei n. 7.347/85 e art. 58, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 85/99, dentre 

outros dispositivos aplicáveis, determina a instauração de  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

 

haja vista a autorização de utilização de imunizante para vacinação infantil 

(crianças de 5 a 11 anos) por parte da ANVISA e a expressa recomendação de seu 

uso por parte da autoridade sanitária federal, nos termos do artigo 14, §1º, do ECA, 

diante, ainda, do Ofício Circular n. 02/2022-CAOPCAE (anexo), bem como da Nota 

Técnica n. 02/2022-CNPG, de 26 de janeiro de 2022 e da Nota Técnica nº 2/2022 

do CAOPSAU, faz-se necessária a instauração de procedimento para 

acompanhamento da situação no Município de XXXXXX(representado), motivo 

pelo qual DETERMINO: 

  

1. O REGISTRO do presente no sistema de acompanhamento procedimental do 

Ministério Público do Estado do Paraná (PROMP), cadastrando as partes acima 

descritas; 

 

2. Consigne-se a área de atuação principal como INFÂNCIA E JUVENTUDE e 

registrem-se as seguintes palavras-chave: POLÍTICAS PÚBLICAS, SAÚDE; 

 

3. Registre-se, ainda, enquanto motivo da instauração: EMBASAR OUTRAS 

ATIVIDADES NÃO SUJEITAS A INQUÉRITO CIVIL. 

 

 
1 Modelo de Portaria adaptado a partir dos documentos expedidos pela 5ª Promotoria de Justiça 
de Toledo acerca da vacinação infantil contra COVID-19. 
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4. Ainda, como vínculo de planejamento estratégico: Diretriz 01 - Fomento à 

efetivação da Atenção Básica no SUS. Ação 01 - Acompanhamento da cobertura 

vacinal. 

 

5. DESCRIÇÃO DO FATO: Acompanhamento da aplicação de vacina contra a covid 

em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade no Município de XXXXX 

 

6. Juntem-se os Ofícios Circulares e Notas Técnicas, como anexos. 

 

7. Necessária a coleta de informações técnicas sobre a vacinação infanto juvenil 

para verificação preliminar da situação concreta visando adotar as estratégias 

mais assertivas, de modo que os ofícios abaixo determinados servem para tanto. 

 

8.  OFICIE-SE ao MUNICÍPIO DE XXXXX (gabinete do prefeito),  Secretarias 
Municipais de Saúde e de Assistência Social  dando conhecimento acerca do 
teor da NT nº 02/2022-CNPG e da Nota Técnica nº 2/2022 do CAOPSAU, 
solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias, informe: a) quais as estratégias estão 
sendo traçadas para a imunização das crianças e adolescentes em seu território; 
b) quais estratégias adotadas especificamente com relação às crianças e 
adolescentes em situação de acolhimento institucional, indicando se há 
planejamento de deslocamento até as unidades de acolhimento para realização da 
imunização, a fim de otimizar o trabalho e evitar, outrossim, a exposição das 
crianças e adolescentes ao risco de contágio em filas de longa permanência nas 
Unidades de Saúde; 
 

9. OFICIE-SE ao NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO e à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE XXXXX, dando conhecimento da NT nº 02/2022-

CNPG,  e da Nota Técnica nº 2/2022 do CAOPSAU, solicitando que orientem os 

estabelecimentos de ensino, públicos e privados, pertencentes ao Sistema de 

Ensino, que: 

(i) exijam, por ocasião da matrícula e rematrícula de crianças e adolescentes, o 
comprovante de vacinação obrigatória, nesta incluída a vacina contra a Covid-19 
para aqueles que estiverem na faixa etária de 05 a 17 anos de idade; 

(ii) para aquelas situações em que a matrícula para o ano letivo de 2022 já foi 
efetivada, deverá o estabelecimento de ensino notificar os pais ou responsáveis 
para que encaminhem à escola, imediatamente, o respectivo comprovante de 
vacinação ou regularize a situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 
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(iii) o não cumprimento dessa obrigação pelos pais ou responsáveis, seja pela não 
apresentação da carteira de vacinação, seja por se verificar a não aplicação ou o 
atraso na aplicação da vacina contra o Covid-19, ou demais vacinas, deve ser 
comunicado ao Conselho Tutelar, para que este adote as providências cabíveis, nos 
termos do art. 4º , da Lei 19.534/2018; 

(iv) a não apresentação da carteira de vacinação, diante do caráter fundamental 
do direito à educação, não pode obstar a matrícula, rematrícula ou frequência 
presencial no ambiente escolar, tampouco deve, em hipótese alguma, impedir a 
matrícula ou a frequência escolar da criança ou adolescente. 
 

 

10. OFICIE-SE ao CMDCA DE XXXXX,  dando conhecimento da NT nº 02/2022-

CNPG,  e da Nota Técnica nº 2/2022 do CAOPSAU, solicitando informações 

específicas relacionadas à vacinação de crianças e adolescentes contra COVID-19, 

nesta cidade, esclarecendo (a) as estratégias adotadas e traçadas pelo Conselho 

visando ampliar a adesão à vacinação; (b) se está sendo fornecida orientação e 

apoio ao Conselho Tutelar para que, no uso de suas atribuições, realize a 

fiscalização do plano de vacinação, independentemente de posições filosóficas ou 

ideológicas; (c) se foi realizada reunião, audiência ou qualquer outro ato junto ao 

Município de XXXXX com o propósito de promover campanha educativa para o 

combate à desinformação e ampliação da cobertura vacinal contra COVID-19 neste 

público, ressaltando, inclusive, a possibilidade de utilização de recursos do FIA 

para tanto. Prazo também de 05 (cinco) dias.  

 

11. As respostas deverão ser encaminhadas de modo exclusivamente eletrônico 

para o e-mail institucional xxxx@mppr.mp.br. 

 

12. Considerando o recebimento dos Ofícios Circulares nº 02 e 03 de 2022-

CAOPCAE, OFICIE-SE também ao Centro de Apoio Operacional CIENTIFICANDO-O 

acerca da instauração deste Procedimento Administrativo, com encaminhamento 

de cópia desta Portaria. 

 

13. Diligências necessárias. Após, tornem conclusos.  

 

XXXX, data. 

Promotor(a) de Justiça 

 
 


