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Dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura 
Municipal de Formosa-GO das informações 
referentes as ações de vacinação contra a Covid-19 
no Município.  
  

 
Autoria: Ver. João Batista. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
 
Art. 1º Todas as informações referentes as ações de vacinação contra a COVID-19 

deverão ser amplamente divulgadas no site oficial da Prefeitura Municipal de Formosa-go. 

§1º as informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas no site oficial da 
Prefeitura são as seguintes:  

I- divulgação do quantitativo de vacinas recebidas pelo município de Formosa-GO;  

II- divulgação da lista com o nome das pessoas vacinadas contra a COVID-19 no  

Município de Formosa-GO;  

                     III- divulgação do cronograma de execução do plano de vacinação, suas fases e 
públicos-alvo, locais e horários de funcionamento das salas de vacinação 

                    §2º no caso do inciso II, quando se tratar de profissional da saúde, também será 
divulgado a função exercida e o local onde a exerce.  

§3º a divulgação de que trata o caput deste artigo deverá ser atualizada diariamente.  

Art. 2º Para atender o disposto nesta Lei deverá ser criado um link específico, em que 
serão concentradas as informações listadas no §1º, do art. 1º. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.   

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Formosa, 6  de abril de 2021. 

 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei Ordinária visa, determinar a divulgação no site da Prefeitura 
Municipal de Formosa das informações referentes as ações de vacinação contra a COVID-19 
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nesse Município. Em decorrência às inúmeras reclamações e insatisfações relacionadas as 
parcas informações veiculadas nas mídias sociais. 

De acordo com a Medida Provisória nº 1.026/2021, que dispõe sobre as medidas 
excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, tecnologia 
da informação e comunicação, comunicação social e publicitária e treinamentos destinados à 
vacinação contra à COVID-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação 
contra à Covid-19:  

 O art. 14, da Medida Provisória no 1.026/2021, obriga que a administração pública 
disponibilize, em sítio eletrônico oficial na internet, informações atualizadas sobre o Plano 
Nacional da Vacinação e de sua execução, nos seguintes termos:  

Art. 14. A administração pública disponibilizará em sítio eletrônico oficial 
na internet informações atualizadas a respeito do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e de sua execução, que 
conterá, no mínimo: 
 I - a relação do quantitativo de vacinas adquiridas, com indicação:  
 a) do laboratório de origem; 
 b) dos custos despendidos;  
c) dos grupos elegíveis; e  
d) da região onde ocorreu ou ocorrerá a imunização; e 
 II - os insumos, bens e serviços de logística, tecnologia da informação e 
comunicação, comunicação social e publicitária e treinamentos destinados 
à vacinação contra a covid-19.  
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, serão observados, no que 
couber, o disposto na Lei nº 12.527, de 2011, e na Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018. 

 
 De acordo com notícias veiculadas na redes sociais e mídias locais o Município de 
Formosa recebeu, até o presente momento, 8870 doses de vacina contra a COVID-19, dos 
laboratórios Coronavac e Astrazaneca. Contudo, não foram localizadas no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Formosa a lista com o nome das pessoas vacinadas e o cronograma de execução do 
plano de vacinação, em flagrante afronta ao art. 14 da MP n o 1.026/2021. 

É mister salientar que o controle social é princípio fundamental para as atividades de 
saúde pública no Brasil, nos termos da Lei nº 8.142/90, e apenas o acesso individualizado pela 
população permitirá o efetivo controle sobre os vacinados e o acompanhamento da execução do 
plano de vacinação.  

Vale destacar ainda que a Lei Federal nº 12.527/2011 determina que os procedimentos 
que asseguram o direito à informação devem se pautar na divulgação de informações de interesse 
público, independentemente de solicitações (Art. 3º, II) e na utilização dos meios de comunicação 
viabilizados pela tecnologia da informação (Art. 3º, III). 

 Sobre a constitucionalidade da iniciativa deste vereador para apresentar a proposição 
em tela, trago ao conhecimento dos pares decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que, ao 
analisar matéria análoga a essa proposição, entendeu pela constitucionalidade de lei oriunda do 
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Município de Sandro André que dispõe sobre a ampla divulgação de informações no Portal da 
Transparência da Prefeitura, a saber:  

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.800, de 15 de março de 2016, 
do Município de Santo André. Diploma de origem parlamentar que manda 
divulgar no Portal da Transparência da Prefeitura informação sobre os 
programas sociais. Ofensa à reserva de iniciativa do Prefeito não 
caracterizada. Artigos 24 § 2º e 47 da Constituição estadual que não 
admitem interpretação extensiva. Inocorrência, ademais, de imposição de 
despesa nova ou de alteração no funcionamento da administração, eis que 
os dados já estão na posse do gestor, assim como a página da internet. 
Município que detém a prerrogativa de suplementar legislação atinente à 
publicidade dos atos oficiais, segundo o interesse local e desde que não 
contrarie a disciplina geral. [...] Ação parcialmente procedente." 
(Relator(a): Arantes Theodoro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão 
Especial; Data do julgamento: 21/09/2016; Data de registro: 22/09/2016; 
ADI nº 2075689-60.2016.8.26.0000, grifo nosso).  

A norma que determina a exposição de informações, no site oficial da 
prefeitura, concernentes à arrecadação e destinação de valores relativos 
à multa de trânsito no âmbito municipal, não é matéria de envergadura 
reservada à administração. Prestígio da publicidade e transparência dos 
atos administrativos corolário dos princípios constitucionais da 
administração pública." (TJSP, ADI 2245388-49.2016.26.0000, julg. 
22/03/17).  

 

Ademais, sabemos que podem restar dúvidas sobre a constitucionalidade de se 
divulgar a lista com os nomes dos vacinados contra a COVID, porém, não há qualquer violação a 
direitos individuais nessa matéria. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, assentada no Mandado de Segurança nº 33.340, o sigilo necessário à 
preservação da intimidade “é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se 
conhecer o destino dos recursos públicos”;  

Não bastasse todo o esforço argumentativo já apresentado até aqui, o que se faz 
necessário diante da relevância da matéria, devo trazer a luz que a matéria referente à divulgação 
do nome dos vacinados contra a COVID no site oficial da Prefeitura já vem sendo enfrentada por 
diversos Tribunais, a exemplo da Justiça Federal que na Ação Civil Pública de n. 1000984-
67.2021.4.01.3200, movida pelo Ministério Público Federal junto à Comarca de Manaus, 
reconheceu a possibilidade de divulgação dos nomes dos vacinados contra a COVID no Município.  

No mesmo sentido, o Ministério Público Federal em Sergipe, o Ministério Público do 
Trabalho da 20ª Região do Sergipe e o Ministério Público do Estado de Sergipe, por meio da 
Recomendação Conjunta nº 02/2021-MPF/MPSE/MPT recomendaram a todos os Municípios 
sergipanos que:  

Divulguem diariamente, até as 22 horas, em seu site oficial, de fácil leitura 
e interpretação para população, atualizando-se de forma permanente os 
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dados, a relação das pessoas vacinadas no dia respectivo, indicando: nome, 
CPF (ou CNS, se profissional da saúde), local onde foi feita a imunização, 
função exercida e local onde a exerce (se aplicável), não devendo ser 
publicado qualquer dado sensível relativo a idade/comorbidades;  

Na mesma linha, o Ministério Público de São Paulo recomendou ao prefeito da capital 
paulista que divulgue o nome dos cidadãos vacinados contra COVID19, inclusive ressaltando que a 
Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018, não visa blindar o poder público do deve de 
transparência, a saber:  

Que a vacinação contra a Covid-19 não tem por intuito unicamente a 
proteção do indivíduo, não havendo que se falar em sigilo de dado 
profissional ou individual, mas, sim, volta-se à proteção da coletividade 
que, ante a escassez de vacinas, tem o direito de ter acesso público aos 
dados que envolvem a vacinação e a garantia de que irregularidades serão 
apuradas, pois colocam em risco o próprio sucesso da campanha de 
imunização coletiva; 4. Que o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados - 
Lei nº 13.709 /2018 - não é o de blindar o poder público do dever de 
transparência e publicidade, ínsitos ao regime democrático e republicano, 
nem autoriza a invocação de seus dispositivos como justificativa à 
ineficiência e inércia administrativa, ferindo o interesse público da 
coletividade de identificar violações aos critérios de prioridade na 
vacinação;  

 

Nobres colegas, todo os argumentos, fundamentos e decisões apresentadas visam 
proteger os comezinhos preceitos constitucionais do direito à informação, direito à publicidade, 
direito à transparência, direito à saúde, direito à vida e direito de sermos tratados de forma 
igualitária pela administração pública. Por isso, votando favorável à presente proposição Vossas 
Excelências estarão votando em respeito a todos esses direitos 

 
Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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